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سخن نخست

از جمله حوزه های فعالیت انسانی که مستلزم تصمیم گیری و انتخاب است، مشارکت سیاسی است. 
مشارکت سیاسی، فعالیت ارادی و داوطلبانه ای است که از طریق آن، اعضای یک جامعه در امور 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شکل دادن حیات  و  منطقه و جامعه ی خود شرکت می کنند 
اجتماعی و سیاسی سهیم می شوند. به عبارت بهتر، می توان گفت که مشارکت سیاسی عبارت است 
از دخالت واقعی مردم در سرنوشت جامعه ی خویش، به دور از هرگونه تهدید های سیاسی و شغلی 
انتظارات مادی و مقامی، به گونه ای که نقش تعیین کننده در سرنوشت آنها داشته باشد. در  یا  و 
ادبیات سیاسی معاصر، آنچه که حکومت های مردمی را از دیگر انواع حکومت ها متمایز می کند، 
مشارکت فعال مردم در سطوح گوناگون تصمیم گیری و سیاست گذاری در باره ی سرنوشت خود 
است. مشارکت سیاسی برای هر نظام سیاسی دارای آثار و پیامدهایی مهم است. ثبات و کارآمدی 
هر نظام سیاسی، همواره نیازمند تأیید و به رسمیت شناختن از سوی مردم است؛ زیرا مردم در همه ی 
نظام های سیاسی، نقش اول را در ثبات و کارآمدی نظام خویش ایفا می کنند. رأی دهی و مشارکت 
انتخابات، آشکارترین نوع مشارکت سیاسی برای شهروندان در جوامع دموکراتیک به حساب  در 
می آید. رأی دادن، موثرترین و عملی ترین وسیله برای شهروندان است تا افکار و عقاید خود را در 

اداره ی امور عمومی و اجتماعی اعمال کنند. 
جامعه  یک  در  دموکراسی  نهادینه شدن  و  سنجش  مولفه های  جمله  از  معاصر،  دنیای  در   
عینی  نمود  آزاد و عادالنه، مظهر و  انتخابات  انتخابات است.  در  میزان مشارکت مردم  و کشور، 
دموکراسی در جامعه است. بزرگ ترین نماد مشارکت سیاسی و روشن ترین نمود دخالت مردم در 
امور سیاسی، شرکت آنان در انتخابات است و هرچه میزان مشارکت مردم در گزینش زمام داران 
بیشتری  سیاسی  ثبات  و  اجتماعی  استحکام  و  مقبولیت  از  باشد، حکومت  بیشتر  نمایندگان  یا  و 

برخوردار خواهد بود. 
 موافقت نامه ی »بُن«، اساس دوره ی جدید سیاسی و نقطه ی شروع شکل گیری نظام سیاسی 
افغانستان، حاکیمت مردمی و روی آوری به  افغانستان به حساب می آید.  مبتنی بر دموکراسی در 
ارزش های دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان را بعد از اجالس »بُن« متفاوت 

دکتر سیدطاهر عرفانی
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از تمام دوره های تاریخی خود تجربه کرد. روند جدید سیاسی در این کشور که با شکل گیری نظام 
دموکراتیک همراه بود، بر »انتخابات« تکیه داشت. فضای جدید سیاسی باعث شد تا چندین مرحله، 
انتخابات با رأی مستقیم مردم در این کشور برگزار شود و مردم در جهت تعیین سرنوشت خود با 
شور و نشاط وصف ناپذیر مشارکت داشته باشند. چشم انداز دموکراتیک حکومت جدید به مردم 
امید داد و آن ها را به این باور رساند که از این بعد، باید به طور مستقیم در سرنوشت سیاسی شان 
دخالت کنند. تشکیل دولت موقت، تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و 
پارلمان با رأی مستقیم مردم، از مهم ترین تحوالت سیاسی بعد از »موافقت نامه ی بُن« در افغانستان 
به شمار می رود. سازوکار برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه که از مهم ترین دستاوردهای تحوالت 

اخیر است، در قانون اساسی جدید افغانستان تبلور یافت. 
اعتماد  میزان  به  وابسته  سیاسی،  مسائل  در  مردم  فعال  هرچه  مشارکت  که  است  طبیعی   
سیاسی مردم است. میزان اعتماد سیاسی در نظام های گوناگون با هم متفاوت است. اعتماد سیاسی 
این  که  می داند  سیاسی  موضوعات  به  نسبت  مثبت  نگرش های  از  مجموعه ای  اندیشمندان،  را 
اعتماد  واقع  در  برمی گردد.  جامعه  در  اقتدار  متصدیان  هم،  و  سیاسی  رژیم  به  هم  موضوعات، 

سیاسی، شکلی از حمایت رژیم سیاسی و صاحبان قدرت سیاسی است. 
اعتماد به مثابه ی یکی از مولفه های اساسی سرمایه ی اجتماعی، پایه ی نظام سیاسی و ساختار 
اجتماعی را شکل می دهد. اعتماد، جوهر و اساس رابطه ی اجتماعی است و در مقابل؛ بی اعتمادی، 
انسجام و هم بستگی اجتماعی را با مخاطرات و پیامدهای منفی رو به رو می کند. شعاع اعتماد در 
اقوام گسترش می یابد، در حالیکه در جوامع امروزی،  یا  جوامع سنتی معموال در حد خانواده و 

اعتماد باید تا سطح کل جامعه، نهادها و سازمان ها تعمیم یابد. 
در افغانستان پسااجالس »بُن«، اعتماد سیاسی در ابتدا به صورت قابل توجه در میان جامعه ی 
و  سیاسی  امور  در  مردم  مشارکت  میزان  که  بود  دلیل  همین  به  داشت؛  وجود  افغانستان  سنتی 
رأی دادن با شور و اشتیاق همراه بود و تبلور مشارکت به صورت حداکثری بود. به مرور زمان و 
بعد از چندین انتخابات؛ اعم از انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای والیتی، میزان 
اعتماد سیاسی مردم نسبت به دولت مردان و دست اندرکاران امور سیاسی کم رنگ شده و فشار های 
گروه های مخالف دموکراسی نیز مزید برعلت برای کم رنگ شدن مشارکت مردم در امور سیاسی 
انتخابات  مخصوصا  افغانستان  اخیر  انتخابات های  که  شد  موجب  بی اعتمادی  فضایی  چنین  بود. 

پارلمانی سال 1397 مشارکت قابل توجه مردم را در خود نداشته باشد. 
هم اکنون افغانستان یکی دیگر از حساس ترین و مهم ترین انتخابات را پیش رو دارد. براساس 
قانون اساسی، سال 1398، سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و این انتخابات، باید 
آینده ی  انتخابات  که  است  این  است  توجه  قابل  که  آنچه  برگزار شود.  انتخاباتی  تقویم  براساس 
می تواند  خارجی  و  داخلی  عوامل  معلول  چالش ها  این  و  است  مواجه  چالش هایی  با  افغانستان 
باشد. آرایش های جناح های سیاسی در انتخابات جدید نشان گر این مسأله است که اعتماد سیاسی 
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بزرگ  کشورهای  توسط  انتخابات  مهندسی  نگران  بیشتر  و  کم رنگ شده  رهبران  به  نسبت  مردم 
جهانی و منطقه ای به نفع خودشان هستند. آرایش های قدرت های بزرگ در منطقه و رقابت آن ها 
در کشورهای ضعیف و کشاندن جنگ های نیابتی در کشورهایی مثل افغانستان و سوریه، بیان گر 
این امر مهم است که حاکمیت مردم در افغانستان به مرور با چالش مواجه شده و تعیین کننده ی 

سرنوشت مردم افغانستان، قدرت ها و کشورهای بزرگ منطقه ای و جهانی هستند. 
در مجموع، آنچه که می تواند برای انتخابات آتی افغانستان به عنوان مهم ترین چالش ها تلقی 
شود، مسائلی از قبیل: فرهنگ سیاسی سنتی، فقدان سرمایه اجتماعی، مداخالت قدرت های بزرگ، 
انتخاباتی خاص  کم رنگ شدن مشارکت سیاسی، نبود شایسته ساالری و نخبه پروری، رفتارشناسی 

افغانستان، جهت گیری جانب دارانه ی رسانه ها و...، می باشد. 
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این نوشتار، فقدان سرمایه ی اجتماعی را از مهم ترین چالش های انتخاباتی در افغانستان دانسته 
و تالش می کند تا این رابطه را تبیین نماید. به باور نویسنده، میان شاخص های سرمایه ی اجتماعی 
و شاخص های توسعه ی سیاسی؛ از جمله انتخابات و اعمال حق رأی، رابطه ای مستقیم وجود دارد. 
از چالش های مهم توسعه نیافتگی سیاسی و  افغانستان  فقدان شاخص های سرمایه ی اجتماعی در 
انتخابات در کشور است. جهت تبیین این رابطه در مورد افغانستان، این نوشتار ابتدا ویژگی های 
فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلوی کشور را توضیح داده و نشان می دهد که میان شاخص های فرهنگ 
شاخص های  نویسنده،  باور  به  دارد.  وجود  جدی  رابطه ای  اجتماعی،  سرمایه ی  فقدان  و  سنتی 
فرهنگ سنتی افغانستان با شاخص های سرمایه ی اجتماعی، ناسازگار بوده و وجود این شاخص ها 
را با امتناع روبه رو می سازد. فقدان شاخص های مانند اعتماد سیاسی، فرهنگ مشارکتی و هم دلی، 
روحیه ی کار جمعی و تقدم منافع جمعی بر منافع فردی و در نهایت، تساهل فرهنگی و مدارای 
سرمایه ی  فقدان  با  جامعه  که  است  گردیده  موجب  افغانستان  سنتی  سیاسی  فرهنگ  در  سیاسی 
اجتماعی روبه رو گردد. نبود سرمایه ی اجتماعی به مفهوم بی اعتمادی سیاسی، تقدم منافع فردی بر 
منافع جمعی، فقدان هم پذیری و تساهل فرهنگی، و در نهایت، فرهنگ اقتدارگرایی و مشارکت گریز 

از چالش های جدی توسعه ی سیاسی و به ویژه انتخابات در افغانستان است.

واژه های کلیدی: سرمایه ی اجتماعی، اعتماد سیاسی، توسعه ی سیاسی، چالش انتخاباتی در 
افغانستان.

سرمایه ی اجتماعی و چالش انتخاباتی در افغانستان

عبدالقیوم سجادی*

* پوهاند )استاد(، دکترای روابط بین الملل، کادر علمی دانشکده ی علوم سیاسی، دانشگاه خاتم النبیین)ص(، کابل، 
افغانستان
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مقدمه
جوامع توسعه نیافته ی جهان سوم با انواع چالش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست به 
گریبان است. در این میان، جامعه ی افغانستان با توجه به سال ها جنگ و بحران، با انواع گوناگون 
با چالش های  نیز  این کشور  در  انتخاباتی  نظام و عمل  اجتماعی روبه رو می باشد.  از چالش های 
متعددی روبه رو است. تجربه ی چند انتخابات گذشته، بیانگر وجود چالش های متعدد و متنوع در 
برابر پروسه ی انتخاباتی کشور است. کمبود سرمایه ی مالی و انسانی، جنگ و ناامنی، فقدان تجربه ی 
انتخاباتی در کشور  از مهم ترین چالش های  انسانی،  نهایت، فقدان سرمایه ی  تاریخی موفق و در 
انتخاباتی در افغانستان  است. به باورما، فقدان سرمایه ی اجتماعی از چالش های اساسی و جدی 
است. این نوشتار تالش می کند تا ضمن تبیین رابطه ی سرمایه ی انسانی با مسأله ی انتخابات، فقدان 
سرمایه ی اجتماعی در کشور را به عنوان چالش بنیادین انتخابات در افغانستان مورد مطالعه و بررسی 

قرار دهد.

1. مفهوم شناسی
هرچند مفهوم و نظریه ی سرمایه ی اجتماعی از مفاهیم و مباحث جدید و تازه است، اما در 
مطالعات جامعه شناسی سیاسی، رابطه ی این مفهوم با توسعه ی انسانی و سیاسی، از جمله مباحث 
جدی و مورد توجه صاحب نظران است. مطالعات انجام شده دراین موضوع، عالوه بر شاخص سازی 
و  اجتماعی  سرمایه ی  میان شاخص های  موجود  رابطه ی  پِی کشف  در  اجتماعی  سرمایه ی  برای 

شاخص های توسعه ی انسانی و سیاسی برآمده است.
1-1. مفهوم سرمایه ی اجتماعی 

پیر بوردیو، سرمایه ی اجتماعی را مجموعه منابع واقعی یا بالقوه می داند که حاصل شبکه ی با 
دوام از روابط ریشه دار و نهادینه شده است که مستلزم آشنایی و شناخت متقابل و عضویت در گروه 
می باشد؛ طوری که به اعضای آن، اعتبار بخشیده و آنان را از پشتیبانی سرمایه ی جمعی برخوردار 
می سازد. در تعریف جیمز کلمن، سرمایه ی اجتماعی به منزله ای از روابط میان اشخاص، گروه ها و 
اجتماع معرفی می شود که اعتماد متقابل را شکل بخشیده و کنش میان آنان را تسهیل می کند. از نظر 
پوتنام، سرمایه ی اجتماعی، شامل شبکه ها، هنجارها و اعتماد است که به افراد کمک می کند تا در 
راستای رسیدن به اهداف مشترک به گونه ای موثر عمل کنند. )پوتنام، 1996، ص56( پوتنام تاکید 
می کند که مشارکت مدنی افراد، اجتماعی شدن غیررسمی و اعتماد میان اشخاص از طریق سرمایه ی 

اجتماعی ایجاد و گسترش می یابد. )ترک زاده، 1391(
بنابراین، سرمایه ی اجتماعی، ناظر به مولفه های مهم و بنیادینی؛ مانند نهادها، قوانین، سنت ها 
و رویه های رفتاری، است که مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل می بخشد. )رنانی، 

)1381
جیمز کلمن و پس از او رابرت پاتنام، از پیشگامان تئوری های سرمایه ی اجتماعی هستند 
و آن را به منزله ی دارایی جوامع در نظر می گیرند؛ به طوری که مشارکت بیشتر در جامعه، منجر 
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پاتنام،  اعتقاد  به  بیشتر به یکدیگر می شود.  اعتماد  از تعامالت اجتماعی و  به شبکه ی محکم تری 
فیروزآبادی،  و  )ناطق پور  است.  اجتماعی  سرمایه ی  و ضروری  اصلی  عناصر  از  مدنی  مشارکت 
1385، ص162( پاتنام، منابع سرمایه ی اجتماعی را اعتماد، هنجارهای روابط زیردستان متقابل و 
شبکه های افقی تعامل می داند که تقویت کننده و خودافزون هستند. پاتنام، موفقیت حکومت های 
مناطق شمالی ایتالیا نسبت به جنوب این کشور را به وجود سنت های مدنی )وجود انواع اعتماد 
به ویژه اعتماد سیاسی( نسبت می دهد که موجب مشارکت شهروندان این مناطق در مسائل عمومی، 

پیروی از قوانین و نیز ایجاد شبکه های اجتماعی و سیاسی افقی شده اند. )پاتنام، 1380، ص39(
2-1. شاخص های سرمایه ی اجتماعی

براساس مطالعات جامعه شناختی، عناصری چون آگاهی، اعتماد، همکاری متقابل و مشارکت 
اجتماعی از شاخص های مهم سرمایه ی اجتماعی است. 

اعتماد اجتماعی، ایمان به دموکراسی را در ذهن افراد پرورش می دهد و وجود شبکه های 
مشارکت مدنی، آنان را به رفتارهای دموکراتیک سوق می دهد.

برخی از نویسندگان، شاخص های سرمایه ی اجتماعی را در محورهای ذیل بیان می کنند:
1( مشارکت اجتماعی؛

2( اعتماد سیاسی؛
3( شبکه ی اجتماعی؛
4( اعتماد اجتماعی؛

5( اعتماد به خانواده.
رفاه  و  موفقیت  اجزای  از  را  اجتماعی  سرمایه ی  اینکه  ضمن   )2011( لگاتیوم  موسسه ی 

می داند، شاخص های ذیل را برای سرمایه ی اجتماعی مطرح می کند:
1( قابلیت اعتماد متقابل؛

2( امانت داری دیگران؛
3( اهمیت دوستان؛

4( عضویت در انجمن های جمعی؛
5( فعالیت های داوطلبانه؛

6( میزان بخشش؛
7( کمک به هم نوعان.

بر اساس شاخص های مذکور، اعتماد از مهم ترین شاخص های سرمایه ی اجتماعی است که 
زیربنای ترقی و پیشرفت اجتماعی محسوب می گردد. )ترک زاده، 1388(

از میان شاخص های مهم سرمایه ی اجتماعی، اعتماد در زندگی اجتماعی و شکل گیری کار 
جمعی و مشترک، نقش سازنده و مهمی دارد. اعتماد در دو سطح خرد و کالن مطرح است؛ اعتماد 

میان افراد و اعضای یک جامعه و اعتماد میان شهروندان و حکومت.
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3-1. تمایز سرمایه ی اجتماعی و دیگر سرمایه ها
سرمایه ی اجتماعی، عالوه بر اینکه به عنوان یک دارایي منحصربه فرد از یک ساخت اجتماعي 
به تسهیل فعالیت هاي شخصي و گروهي افراد کمک مي نماید؛ دستیابي به اهداف و منافع ُمعیّني؛ 
مانند انتظارات و تعهدات دوجانبه، اعتماد و بِِده بِستان، تثبیت هنجارها و ارزش ها در روابط اجتماعي 
که در نبود آن قابل دستیابي نمي باشند، را امکان پذیر مي سازد. )سلطاني و جمالي، 1387( جمیز 
کلمن، با بیان ویژگي هایي براي سرمایة اجتماعي، ضمن بیان اهمیت سرمایة اجتماعي در پیشرفت 
و بهبود زندگي در کنار سایر سرمایه ها، با بیان ویژگي هایي براي آن، به تمایز آن با سایر سرمایه ها 

نیز اشاره مي کند:
1( سرمایة اجتماعي به راحتي مبادله نمي شود؛

2( سرمایة اجتماعي، دارایي شخصي هیچ فردي نیست؛
3( سرمایة اجتماعي، نتیجة ضمني سایر فعالیت هاست؛

4( سرمایة اجتماعي در صورت استفادة بیشتر، نه تنها مستهلک نمي شود، بلکه افزایش نیز مي یابد 
و به توسعة زیستي و بهبود زندگي روحي و رو اني انسان ها کمک مي کند.

پوتنام )1393( نیز با به کارگیري مفهوم سرمایة اجتماعي در سطحي فراتر از سطح فردي، 
آن را شامل خصوصیاتي از سازمان هاي اجتماعي؛ هم چون شبکه ها، هنجارها و اعتماد مي داند که 
باعث تسهیل همکاري و هماهنگي دوجانبه بین افراد مي گردد؛ لذا از منظر وي، سرمایة اجتماعي، 
یک دارایي جمعي و یک کاالي عمومي در گروه هاي اجتماعي محسوب مي شود که از طریق ایجاد 
منافعي؛ هم چون اعتماد، بِِده بِستان و تعهدات ناشي از آن، به تسهیل تعامالت و مشارکت بین افراد 

و گروه ها منجر می شود. )شجاعي باغیني، 1387؛ پوتنام، 2000(

2. رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی سیاسی
هرچند در این نوشتار تنها رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و یکی از شاخص های توسعه سیاسی 
)انتخابات( مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد؛ اما در واقع، بین شاخص های سرمایه ی اجتماعی با 
شاخص های مختلف توسعه  ی سیاسی، رابطه ی جدی و عمیق وجود دارد. این رابطه را می توان در 
دو بعد ساختاری و فکری تحلیل نمود و تاثیرات آن بر اندیشه و مفکوره ی دموکراسی و نیز رفتار 

دموکراتیک را توضیح داد.
سیاسی؛  توسعه ی  و  اجتماعی  سرمایه ی  میزان  و  میان سطح  انجام یافته،  مطالعات  براساس 
از جمله دموکراسی، رابطه ی مستقیم و جدی وجود دارد. باالبودن میزان سرمایه ی اجتماعی، به 
گسترش و تقویت دموکراسی در جامعه می انجامد و برعکس؛ کاهش یا پایین بودن میزان سرمایه ی 
توسعه ی  و  اجتماعی  رابطه ی سرمایه ی  می شود.  منجر  دموکراسی  پایین بودن سطح  به  اجتماعی، 
سیاسی را از دو منظر می توان مطرح کرد؛ تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر فکر و اندیشه ی دموکراسی 
نهادها،  ساختارها،  هم چنان که  انتخاباتی.  و  دموکراتیک  رفتار های  بر  آن  تاثیرات  و  انتخابات  و 
قوانین و رویه های مثبت به عنوان بخشی از سرمایه ی اجتماعی در تولید، گسترش و تقویت فکر و 
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اندیشه ی دموکراسی و نهادینه سازی حق شهروندی و حق رأی می انجامد، میزان مشارکت مدنی، 
مسئولیت پذیری اجتماعی، اعتماد اجتماعی به خلق و تولید رفتارهای دموکراتیک منجر می شود.

با توجه به دو بعد عینی و ذهنی سرمایه ی اجتماعی، می توان رابطه ی این مقوله را با توسعه ی 
سیاسی و انتخابات مطرح نمود. مولفه ی عینی سرمایه ی اجتماعی؛ نظیر مشارکت مدنی، به تولید 
فکر و آگاهی جمعی کمک می کند و مولفه ی ذهنی آن؛ همانند اعتماد، به شکل گیری ساختارهای 
توسعه گرا  و  دموکراتیک  رفتار  به  را  که شهروندان  می شود  منجر  اجتماعی  تشکل های  و  جمعی 

تشویق می نماید.
انتخابات رابطه ی  هم چنان که در بعد مثبت، میان سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی سیاسی و 
عدم  و  سیاسی  توسعه نیافتگی  عامل  اجتماعی،  نبود سرمایه ی  دیگر،  از سوی  دارد،  مثبت وجود 

شکل گیری سیستم انتخاباتی دموکراتیک و مردم ساالر است.
در جانب مقابل اعتماد سیاسی، شاخص هایی چون بی اعتمادی سیاسی، دروغ، تقلب و تزویر 
قرار دارد که اساس اعتماد متقابل میان افراد و شهروندان را تخریب نموده و در نهایت، جامعه و 
مردم را نسبت به سیاست و دارندگان قدرت بدبین و بی باور می سازد. این تلقی، باعث می شود که 
از یک سو فکر و اندیشه ی دموکراسی با امتناع روبه رو گردد و از جانب دیگر، میزان مشارکت و 

همکاری مردم در امور اجتماعی را کاهش می دهد.
قالب هاي  و  چارچوب ها  پدیدآوردن  با  اجتماعي  سرمایة  فوق،  مطالب  براساس  بنابراین، 
انتظار، اعتماد، هنجار، ضمانت اجرایي مؤثر،  رفتاري معین و تعریف شاخص هایی؛ چون اجبار، 
روابط اقتدار و سازمان اجتماعي، هم شبکه ی روابط اجتماعي بین کنشگران را مستحکم مي کند و 

هم با تسهیل رفتار کنشگران در این شبکه، تحقق اهداف آنان را ممکن مي سازد. )کلمن، 1990(
تعهد  و  اجتماعي  سرمایة  بین  نیز،   )2002 همکاران،  و  )بولینو  پژوهشي  گزارش  با  مطابق 
سرمایة  از  باالیي  سطوح  ایجاد  و  جمعي  کنش  مناسب  مدیریت  سازمان،  انعطاف پذیري  اعضاء، 

فکري، رابطة مثبت و معناداري وجود دارد. 
برخی از صاحب نظران، شاخص های توسعه ی اجتماعی؛ مانند مشارکت، امنیت، توان مندي و 
انسجام اجتماعي را از جمله مزایاي سرمایة اجتماعي محسوب مي کنند. بر این اساس می توان گفت، 
عالوه بر اینکه عضو یک شبکه شدن براي افراد مزایایي چون دستیابي به اطالعات و دامنة وسیعي 
رایزني هاي  رسمي،  نظارت  نظیر  مدیریتي؛  هزینه هاي  کاهش  با  مي آورد،  فراهم  را  فرصت ها  از 

مدیریتي، کندي هاي ناشي از نظام های دیوان ساالر نیز در رابطه مي باشد. )علوي، 1380(.
از میان شاخص های متعدد سرمایه ی اجتماعی، اعتماد سیاسی از جمله شاخص های مهم و 
موثر بر وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه و توسعه ی سیاسی است. این شاخص، رابطه ی مستقیم 
با دموکراسی سازی، انتخابات و تأمین حقوق شهروندی دارد. باتوجه به اهمیت این شاخص، در 
انتخابات مورد  با توسعه ی سیاسی، دموکراسی و  این شاخص  رابطه ی  به صورت مستقل،  اینجا 

مطالعه و بررسی قرار می گیرد. 
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1-2. اعتماد سیاسی و توسعه ی سیاسی
و  اهمیت  است.  اجتماعی  سرمایه ی  شاخص های  مهم ترین  از  سیاسی،  و  اجتماعی  اعتماد 
ارزش اعتماد سیاسی را می توان از دو جنبه  مورد توجه قرار داد: یکی از منظر فوایدی است که 
اعتماد برای نظام سیاسی به بار می آورد؛ مثل اطاعت و حمایت مردم از سیاست گذاری ها و قوانین 
جامعه، بدون توسل نظام سیاسی به زور و خشونت و هم چنین پایداری نظام سیاسی و دیگری، از 
منظر نتایجی است که برای مردم به بار می آورد؛ مثل برخورداری مردم از امنیت، آسایش، توجه به 
مطالبات و نیازهای مردم در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. )جهانگیری، 1391، 

ص6(  
اهمیت اعتماد به عنوان یکی از پایه های اساسی زندگی اجتماعی و مناسبات سیاسی، از سوی 
تحت  سیاسی  جامعه شناسی  مباحث  در  آنچه  است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  جامعه شناسان  بیشتر 
عنوان مبنای هم بستگی اجتماعی مطرح گردیده است، به عنصر مهم اعتماد اجتماعی و سیاسی ناظر 
است. در واقع، تعامالت اجتماعی و سیاسی بر بنیان اعتماد استوار است و بدون اعتماد، شکل گیری 
هرنوع تعامل سازنده ی سیاسی و اجتماعی، با امتناع و انسداد روبه رو خواهد شد. در کنار نقش 
مهم اعتماد در شکل گیری تعامل مثبت و سازنده ی سیاسی در جوامع چندقومی و با تنوع مذهبی، 
فرهنگ تساهل و مدارا و هم پذیری اجتماعی نیز عامل تسهیل کننده ی اعتماد و سازنده ی مناسبات 
سیاسی و اجتماعی مثبت است. اعتماد میان شهروندان و روحیه ی تساهل و مدارای اجتماعی و 
فرهنگی، در گسترش و حفط هم گرایی و جلوگیری از واگرایی و هم چنین ارتقای شاخص های 

تقویت کننده ی سرمایه ی اجتماعی، بسیار حائز اهمیت است.
اعتماد سیاسی  به طور اخص،  و  اجتماعی  بر ضرورت وجود سرمایه ی  فوکویاما،  هم چنین 
برای بهبود شرایط زندگی اجتماعی و به ویژه توسعه ی اقتصادی بسیار تاکید دارد. بنابراین، یکی از 
مهم ترین مؤلفه های موجود در حوزه ی سرمایه ی اجتماعی برای برقراری ثبات و افزایش مشارکت 

شهروندان و هم چنین دستیابی به حاکمیت خوب، مؤلفه ی اعتماد و به ویژه اعتماد سیاسی است.
مباحث  آن،  پیامدهای  نیز،  و  آن  سازنده ی  عناصر  و  شاخص ها  اعتماد،  مفهوم  مورد  در 
گسترده ای ارایه گردیده است. اما با توجه به جوامع توسعه نیافته، بحث از علل و عوامل بی اعتمادی 
اجتماعی و سیاسی و تحلیل پیامدهای منفی و زیان بار بی اعتمادی، از مباحث مهم و قابل توجه 
است. اهمیت بحث زمانی بیشتر آشکار می گردد که رابطه ی اعتماد و شاخص های مثبت توسعه ی 

اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد. 
برخی از صاحب نظران معتقدند که عوامل متعددی بر میزان اعتماد سیاسی جوامع تأثیرگذار 
است؛ متغیرهای زمینه ای )مثل سنت تاریخی اعتماد یا بی اعتمادی(، متغیرهای مستقل )مثل شرایط 
ساختاری برای تجربیات مثبت یا منفی توأم با اعتماد که شامل وحدت هنجاری، ثبات نظام سیاسی، 
و  است(  نهادها  و  افراد  پاسخگوبودن  و  اجتماعی  محیط  با  آشنایی  اجتماعی،  سازمان  شفافیت 
اعتمادکردن، عمل گرایی، خوش بینی،  انگیزه ی  اجتماعی که شامل  )مثل خلقیات  میانی  متغیرهای 
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گرایش به آینده، تمایل زیاد کسب موفقیت است و سرمایه ی اجتماعی که شامل ثروت و دارایی، 
و  سالم  خانواده ی  اجتماعی،  روابط  شبکه های  تحصیالت،  قدرت،  نقش ها،  تعداد  شغلی،  امنیت 
اعتماد سیاسی در جامعه است. )زتومکا،1384،  بر  تأثیرگذار  از مهم ترین عوامل  اعتقادات دینی( 

ص155( 
آنتونی گیدنز معتقد است که در اعتماد سیاسی، نوعی رابطه ی مبادله ای میان شهروندان و نظام 
سیاسی حاکم نهفته است. مردم برای رفع نیازهای خود، به خصوص برای تأمین امنیت، آسایش و 
مشارکت در امور جامعه، نیاز به ارتباط با دولت دارند و از سوی دیگر، این نیاز هم توسط دولت ها 
این  برای مشارکت شهروندان احساس می شود. )ساعی و روشن،1391، ص60( هنگامی که در 

مبادله، مردم احساس کنند هزینه ها بیشتر از سود آن شده است، از مشارکت خود می کاهند.
از نظر دیوید استون،  اعتماد سیاسی مجموعه ای از نگرش های مثبت نسبت به موضوعات 
سیاسی است. او می گوید: اعتماد سیاسی هم به سمت رژیم سیاسی جهت می یابد و هم به سمت 
که  پرداخته  پنج شاخصه  به  سیاسی،  اعتماد  تعریف  در  هم  نوریس   جامعه.  در  اقتدار  متصدیان 
زمان جنگ(،  در  کشور  از  )حمایت  کشور  ملت،  مثل  سیاسی؛  اجتماع  از  از: حمایت  عبارت اند 
حمایت از قانون اساسی کشور، حمایت از امور اجرایی رژیم؛ مثل دموکراسی و امثالهم، حمایت 
از نهادهای رژیم؛ مثل حکومت، پارلمان، قوه ی قضائیه، پلیس، سیستم بوروکراسی، احزاب سیاسی 

)Bretzer, 2002, P6( .و...، حمایت از کارگزاران سیاسی و رؤسای سیاسی و اجرایی
رونالد اینگلهارت معتقد است، اعتماد سیاسی با تأثیرپذیری از عوامل متعددی شکل می گیرد. 
جوامع  سیاسی  اعتماد  میزان  بر  می تواند  اقتصادی-اجتماعی،  توسعه ی  وی،  نظریه ی  براساس 
و  فردی  سطح  دو  در  را  اقتصادی-اجتماعی  توسعه ی  اینگلهارت،  که  بدین معنا  باشد؛  تأثیرگذار 
جمعی بیان می کند. )جهانگیری، 1391( براساس نظریه ی اینگلهارت، رضایت از زندگی به عنوان 
زندگی خود  از  فرد  هرچه  که  معنا  بدین  می باشد؛  سیاسی  اعتماد  میزان  بر  مؤثر  عوامل  از  یکی 
رضایت بیشتری داشته باشد، مشارکت مؤثرتری در عرصه ی سیاسی دارد. )ولزل و هم کاران،1382، 
ص25( هم چنین اینگلهارت معتقد است که سطح سواد عمومی و میزان تحصیالت فرد می تواند بر 
نوع جهت گیری های سیاسی وی تأثیرگذار باشد؛ بدین معنا که افراد دارای تحصیالت دانشگاهی، 

تأکید بیشتری به نسبت شهروندان عادی، بر بیان نفس داشته اند.
و  دینی  سنت های  همان  یا  فوق فرهنگی  ساختارهای  مستقل  تأثیر  به  اینگلهارت  هم چنین 
میراث مشترک تاریخی جوامع اذعان دارد؛ به این معنا که مذهب و قومیت افراد، مستقل از عامل 
)اینگلهارت، 1373،  است.  تأثیرگذار  افراد  سیاسی  اعتماد  میزان  بر  اقتصادی-اجتماعی،  توسعه ی 

ص184(
رابطه  سیاسی  نظام  سیاسی  مشروعیت  و  سیاسی  اعتماد  بین  نویسندگان،  از  برخی  نظر  از 
وجود دارد. بر این اساس، نظام های سیاسی برای کسب مشروعیت در پی دستیابی به اعتماد سیاسی 
است. اما از جانب دیگر، جلب اعتماد سیاسی، نیازمند پاسخ گویی نظام سیاسی، کارآمدی اداره و 
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قانون مندی است. براین اساس، یک نظام سیاسی، هنگامی از نظر مردم مشروعیت دارد که به آن 
اعتماد داشته باشند، اما کسب این اعتماد سیاسی به عواملی بستگی دارد که عبارتند از: گسترش 
ارتباط دادن  در  توانایی  اداری،  نظام  کارآیی  افزایش  نظام،  قانون مندبودن  مردم،  واقعی  مشارکت 
ارزش ها به عمل کرد و سیاست های نظام سیاسی. )قوام، 1371، ص125( به باور این نویسنده، در 
افزایش  افزایش سرمایه ی اجتماعی دارد:  با دولت، شاخص های زیر بیشترین نقش را در  ارتباط 
کارآمدی، کاهش فساد، رفع تعارضات ساختاری و مشارکت جویی و قدردانی. )افتخاری، 1382، 

ص88(
اندیشمندان حوزه ی سیاست و  از موضوعات مورد عالقه ی  به عنوان یکی  اعتماد سیاسی 
به ویژه جامعه شناسان سیاسی، به بررسی میزان رضایت مردم از نظام سیاسی، برنامه ها و عمل کرد 
مدیران سیاسی در سطوح مختلف می پردازد و میزان موفقیت و یا ناکامی حاکمیت را در جلب 
رضایت و به تبع آن، حمایت مردم، ارزیابی می کند؛ از همین جهت، برخی از نویسندگان، اعتماد 
کنشگران  و  سیاسی  نهادهای  سیاسی،  نظام  به  نسبت  مردم  حامیانه ی  و  مثبت  نگرش  را  سیاسی 

سیاسی در جامعه تعریف کرده اند. )شایگان، 1386، ص216(
به طور کلی، اعتماد سیاسی درجه ای از باور شهروندان پیرامون توانایی و موفقیت حاکمان 
سیاسی در برآورده ساختن انتظارات آنها است؛ )زاهدی و خانباشی، 1390، ص70( که شامل سه 

بُعد: اعتماد به نظام سیاسی، اعتماد به نهادهای سیاسی و اعتماد به کارگزاران سیاسی است.
2-2. رابطه ی اعتماد و دموکراسی 

انتخابات، حق رأی، حقوق شهروندی و  مانند مشارکت سیاسی،  مولفه هایی  با  دموکراسی 
سیاسی  اعتماد  به ویژه  و  اجتماعی  اعتماد  مقوله ی  با  مستقیم  و  رابطه ی جدی  مدنی،  آزادی های 
دارد. بحث از علل و عوامل اعتماد و بی اعتمادی به گونه ای منطقی، مسأله ی دموکراسی را به پیش 
می کشد. رضایت شهروندان از حکومت و نظام سیاسی، نمادی از دموکراسی، مشروعیت سیاسی 
و مقبولیت اجتماعی است. این مهم از عوامل اساسی ایجاد اعتماد سیاسی است. بنابراین، گسترش 
نهادها، افکار و رفتار دموکراتیک به ایجاد و گسترش اعتماد سیاسی می انجامد و از جانب دیگر، 
اعتماد سیاسی و رابطه ی رضایت مندانه میان شهروندان و حکومت، به گسترش و تعمیق  وجود 

دموکراسی کمک می کند. 
در رابطه با عوامل مؤثر بر شکل گیری )کاهش و یا افزایش( اعتماد سیاسی، پاره ای دیدگاه ها، 
اعتماد سیاسی را نتیجه ی اقدامات پایین به باال؛ یعنی جامعه و شهروندان ارزیابی می کند. براین 
اساس، مشارکت شهروندان در چارچوب نهادهای مردم نهاد و داوطلبانه، سطح اعتماد عمومی در 
جامعه را افزایش می دهد و سطح باالی اعتماد اجتماعی به تقویت اعتماد سیاسی منجر خواهد شد 
و فرهنگ مبتنی بر بی اعتمادی در روابط شخصی به سطوح دیگر؛ یعنی رابطه ی شهروندان و نظام 
سیاسی تسری پیدا می کند و مانع از ارتباط مبتنی بر همکاری و اعتماد سیاسی خواهد بود. )پاتنام، 
1380، ص309( این دیدگاه که به گرایش »فرهنگی- اجتماعی« معروف است، اعتماد سیاسی را 
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بیشتر از بعد فرهنگی و با عنایت به ویژگی های فرهنگی جوامع مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. 
در رویکرد فرهنگی، زمینه ها و بستر های اعتمادسازی یا بی اعتمادی با توجه به خصلت های فرهنگی 
و ویژگی های فرهنگی متفاوت خواهد بود. اکثر نویسندگان مکتب نوسازی، به ویژه گابریل آلموند 
و سیدنی وربا، دیوید ایستون و یا برخی آثار رابرت پاتنام، آیزنشتات و برتران بدیع، از این منظر به 

مطالعه ی مسأله ی اعتماد سیاسی و رابطه ی آن با نوسازی و توسعه ی سیاسی می پردازند.
پایین توصیف  به  باال  فرایندی  را  اعتماد سیاسی  اندیشمندان،  باال، برخی  مقابل دیدگاه  در 
می کنند و آن را تحت تأثیر نحوه ی عمل کرد نظام سیاسی می دانند و عواملی؛ چون تورم، بی کاری، 
فساد سیاسی، پیروزی یا شکست در جنگ، رشد اقتصادی و نرخ جرم با درجات مختلف را بر 

میزان اعتماد شهروندان به نظام سیاسی اثرگذار می دانند. )امام جمعه زاده، 1394، ص121( 
رویکرد مثبت شهروندان به قدرت سیاسی، کارگزاران و نهادهای سیاسی و افزایش میزان 
رضایت مندی آنان، بر میزان اعتماد سیاسی مردم تأثیر تعیین کننده دارد. پژوهشگرانی نظیر چارلز 
تیلی، کریستنسن پیرالگرید و کنت، بر این دیدگاه تأکید می کنند. به بیان دیگر، اعتماد سیاسی، ابعاد 
ادراکی و احساسی رابطه ی مردم با دولت است و بیان گر مقدار اطمینانی است که شهروندان به 
مطلوبیت جهت گیری ها، سیاست های دولت، ظرفیت و کارآمدی اداره، نهادها، کارگزاران سیاسی و 
انطباق عمل کرد آنها با حقوق، منافع و مطالبات خود دارند. این تلقی، امری متغیر است و معموالً 
از عوامل متعددی در سطوح کالن، میانی و خرد، تأثیر می پذیرد. اعتماد سیاسی را می توان هم در 

سطح کل یک کشور و هم در سطح مناطق یا گروه های اجتماعی خاص مورد بررسی قرار داد.
بی اعتمادي،  را تسهیل می کند و  دلیل روند دموکراسی  به سه  اعتماد  دال،   رابرت  باور  به 
استبداد را. نخست اینکه، اعتماد ارتباط متقابل را که براي رژیم دموکراتیک حیاتی است، افزایش 
به  آنها  ایجاد سازمان هایی را فراهم می کند که شهروندان به واسطه ی  امکان  اینکه،  می دهد؛ دوم 
اهداف خود دست می یابند و سوم، تضادها، تهدیدآمیزند و بنابراین، دموکراسی در بین افرادي که 

به هم اعتماد ندارند، به مخاطره می افتد. )کول، 1973، ص809(

3. فقدان سرمایه ی اجتماعی؛ مهم ترین چالش انتخاباتی در افغانستان 
از منظر های مختلف می توان بررسی و تحلیل کرد.  افغانستان را  انتخاباتی در   چالش های 
در این میان، عالوه بر چالش های مالی، کمبود دانش و تخصص، نبود تجربه ی تاریخی، ساختار 
فرهنگی و اجتماعی، فقدان سرمایه ی اجتماعی را نیز باید در نظر گرفت. به باور این نوشتار، از میان 
کلیه ی چالش های تخنیکی، حقوقی، سیاسی و امنیتی، فقدان سرمایه ی اجتماعی در شاخص های 
نظام  تاسیس  برای  جدی  اراده ی  نبود  و  موثر  جمعی  نهادهای  فقدان  سیاسی،  بی اعتمادی  مانند 

انتخاباتی مؤثر و سازنده را نیز باید اضافه کرد.
به باور این نوشتار، فقدان سرمایه ی اجتماعی از مهم ترین چالش های انتخاباتی در افغانستان است. 
فرهنگ سیاسی جامعه؛ شامل مجموعه ای از باورها، هنجارها، ارزش ها و اعتقادات و نگرش افراد 
نسبت به سیاست، دولت و حکومت، دارای ماهیت و ویژگی فرهنگ سنتی و قبیلوی است. این 



14
 13

97
ن 

خزا
م، 

شت
ه ه

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

فرهنگ در ذات خود فاقد مولفه های الزم برای توسعه ی اجتماعی و سیاسی و شاخص های مثبت 
فرهنگ  مورد شاخص های  در  کوتاه  مرور  اختصار ضمن  به  اینجا  در  است.  اجتماعی  سرمایه ی 
در  انتخاباتی  چالش  مهم ترین  عنوان  به  آن  نبود  نهایت،  در  و  اجتماعی  سرمایه ی  فقدان  سنتی، 

افغانستان به بحث گذاشته می شود.
دقیقا جانب عکس  که  است  و ضدتوسعه  منفی  ویژگی های  دارای  سنتی،  سیاسی  فرهنگ 
شاخص های مهم سرمایه ی اجتماعی را انعکاس می دهد. فردگرایی و تقدم منافع فردی بر جمعی، 
نسب گرایی  سیاسی،  و  اجتماعی  بی اعتمادی  ارزیابی،  غیرقابل  و  غیرپاسخگو  و  شفایی  فرهنگ 
تساهل،  و  مدارا  به جای  دگم اندیشی  و  جزم گرایی  شایسته ساالری،  به جای  خویشاوندساالری  و 
دیگران،  به  نسبت  ظن  سوء  و  بدبینی  با  همراه  و  منفی  نگاه  و  قانون گرایی  به جای  اقتدارگرایی 
، 1395، ص259( هم چنان که  این فرهنگ محسوب می شود. )سجادی  از مهم ترین شاخص های 
مشاهده می شود، شاخص های مذکور در جهت عکس شاخص های سرمایه ی اجتماعی قرار دارد. 
از میان شاخص های ذکر شده برای سرمایه ی اجتماعی که در توسعه ی اجتماعی و سیاسی جامعه 
موثر و تعیین کننده است، به شاخص هایی چون اعتماد سیاسی، مشارکت اجتماعی و سیاسی، شبکه 

و نهادهای اجتماعی و مدارا و تساهل اشاره گردید.
1-4. شاخص های سرمایه ی اجتماعی در افغانستان

هم چنان که اشاره شد، فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلوی با مولفه ها و شاخص های منفی خود 
بازتاب دهنده ی فقدان سرمایه ی اجتماعی در این کشور است. در ذیل به اختصار، مولفه های مهم 
فرهنگ سنتی افغانستان با توجه به شاخص های سرمایه ی اجتماعی، تحلیل و در نهایت، نقش منفی 
این شاخص ها در فقدان سرمایه ی اجتماعی به عنوان مهم ترین چالش انتخاباتی در کشور به بحث 

گذاشته می شود.
1-4-1. بی اعتمادی سیاسی 

اعتماد سیاسی که ناشی از میزان باالی تفاهم میان دولت و ملت است، با شاخص های چون 
ترجیح عالیق جمعی بر عالیق فردی، همکاری، فداکاری، مساعدت، تحمل سیاسی و پای بندی به 
اصول زندگی سیاسی سنجیده می شود. فقدان اعتماد میان حکومت و حکومت شوندگان، یأس و 
ناامیدی، کاهش تعهدات سیاسی، عدم شرکت در انتخابات، سوءظن به حاکمیت، انزوای سیاسی 
افراد، کاهش تحمل و باالرفتن نارضایتی مدنی، افول فداکاری برای اصول و اهداف نظام سیاسی 
و تنهایی دولت در شرایط ناامنی و جنگ، انتظار می رود. )امام جمعه زاده و مهرابی، 1392، ص74(

بی اعتمادی، یکی از شاخص های رایج و عام در جامعه ی سنتی و قبیلوی است. هویت ها و 
منافع جمعی سیاست گران بر مبنای مرزهای قبیلوی و خانوادگی ترسیم می شود و از این روی، افراد 
خارج از قبیله، غیرقابل اعتماد است. از سوی دیگر، با توجه به عوامل شکل گیری بی اعتمادی در 
این جوامع، می توان گفت: تبعیض و نابرابری اجتماعی، استبداد تاریخی و ذهنیت اقتدارگرا و در 
نهایت ماهیت ساختار قبیلوی قدرت و سیاست، موجب تشدید بی اعتمادی سیاسی در این جوامع 

می گردد.
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بی اعتمادی در میان افراد جامعه در قبال هم دیگر مانع شکل گیری شبکه ها و نهادهای اجتماعی و 
کار جمعی و مشترک می گردد. بی اعتمادی نسبت به دارندگان قدرت، موجب ترس و ناامنی و در 
نهایت، عدم سهم گیری فعاالنه در پروسه های سیاسی و از جمله انتخابات و تاسیس قدرت سیاسی 
موجب  انتخاباتی  امور  و دست اندرکاران  سیاسی  نظام  کارگزاران  به  نسبت  بی اعتمادی  می گردد. 
بی اعتمادی  می گردد.  سیاسی خود  تعیین سرنوشت  در  جامعه  سیاسی  مشارکت  انگیزه ی  کاهش 
به کل پروسه ی سیاسی موجب می گردد که افراد نقش خود را در رقم زدن و جهت دهی تحوالت 
ارزیابی نموده و در نهایت، از حضور فعال در عرصه های اجتماعی و  ناتمام و غیرموثر  سیاسی 
پروسه ی  در  رأی  اعمال  حق  تاثیرگذاری  مورد  در  باور  و  اعتماد  نبود  نمایند.  استنکاف  سیاسی 
انتخابات و بی باوری نسبت به صداقت کاری و شفافیت و پاسخگویی ادارات مسئول، از مهم ترین 

چالش های انتخاباتی در افغانستان است.
به باور بریتزر، اعتماد سیاسی شامل سه بعد است: اعتماد به نظام سیاسی، اعتماد به نهادهای 
این  مورد  ابعاد سه گانه ی  به  توجه  با   )Bretzer, 2002, p7( سیاسی.  کنشگران  به  اعتماد  و  سیاسی 
نویسنده، می توان گفت در جامعه ی سنتی مانند افغانستان، فقدان اعتماد سیاسی را نیز در سه بعد 
بنا به علل و عوامل  افغانستان  این است که مردم  مذکور می توان تحلیل و بررسی کرد. واقعیت 
متعدد، نسبت به نظام سیاسی، نسبت به نهادهای سیاسی و نسبت به کنشگران سیاسی، بی اعتماد و 
بی باور هستند. همین مسأله از چالش های اساسی توسعه نیافتگی و به ویژه انتخابات در افغانستان 

محسوب می گردد.
هرچند یکی از صاحب نظران مباحث جامعه شناسی سیاسی در توجیه ضرورت نیاز به عنصر 
اعتماد و به ویژه اعتماد سیاسی در جامعه و با فرض اینکه اعتماد در هر جامعه ای موجود است، 
فعال نمودن و حفظ آن را به جای ایجاد آن، امر صحیح تری می داند؛  )اوفه، 1384، ص210( اما 
به نظر می رسد در جامعه ی سنتی، سخن از اصل ایجاد اعتماد سیاسی، مقدم بر حفظ آن است. 
نه  نبود سرمایه ی اجتماعی است و  اعتماد و  این جوامع، فقدان  مسأله ی اصلی و چالش اساسی 

کمبود یا حفظ آن.
2-4-1. فرهنگ شفاهی و غیرپاسخگو

غیرمکتوب بودن و شفاهی بودن، از ویژگی ها و مولفه های مهم فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلوی 
است. مدیریت امور در جامعه ی سنتی به گونه ی غیرمکتوب و با  صدور اوامر و فرامین شفاهی 
انجام می گیرد و مکتوب بودن جریان حکومت داری و مدیریت، کم تر توجه می شود. فرهنگ شفاهی، 
فرهنگ غیرشفاف و غیرپاسخگو است. هیچ گونه اسناد و مدارک الزم برای بازخواست، پاسخگویی 
و نقد و بررسی وجود ندارد. این ویژگی فرهنگ سنتی، موجب عدم پاسخگویی در حکومت داری 
منطقی  به صورت  باشد،  نداشته  وجود  پاسخگویی  که  جامعه ای  در  است.  اجتماعی  مدیریت  و 
مسئولیت پذیری نیز وجود نخواهد داشت. فقدان پاسخگویی در اداره و نهادهای اجتماعی موجب 
برخورد سلیقه ای و شخصی با مسایل می گردد و در نهایت، روحیه ی مسئولیت پذیری را در جامعه 
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از بین می برد. این در حالی است که مسئولیت پذیری در قبال سرنوشت جمعی و مسایل عمومی 
جامعه از مهم ترین شاخص های سرمایه ی اجتماعی است.

در فرهنگ شفاهی، افراد در قبال کارکردها و رفتار خود مسئولیت ندارد. در فرهنگ شفاهی، 
با مسایل اجتماعی و سیاسی، نه براساس ضوابط و مقررات؛ بلکه بر مبنای تمایالت و  برخورد 
عالیق شخصی صورت می گیرد. فرهنگ شفاهی بذاته فرهنگ ضدتوسعه و ترقی است؛ زیرا یکی 
از خصلت های این فرهنگ، عدم پاسخگویی دولت مردان و افراد در قبال رفتارهای خویش می باشد. 
در فضای عدم مسئولیت پذیری، امکان قانون مندی و ضابطه مندی امور وجود ندارد. در این فرهنگ، 
عزل و نصب افراد از سوی دولت مردان، نه بر مبنای اسناد قانونی و مقررات نافذه، بلکه از طریق 
تعامل شخصی و به صورت گفتاری و اعالم شخصی صورت می گیرد. با یک تلفن می توان یک 
اداره ی بزرگ را متحول ساخت، بی آنکه انجام دهنده در قبال آنچه انجام داده، هیچ گونه مسئولیتی 

داشته باشد و یا سندی برای نظارت و پی گیری وی موجود باشد. )ر.ک: سجادی، 1395(
عدم پاسخگویی در اداره و نهادهای دولتی از جمله نهاد برگزارکننده ی انتخابات، یکی از 
چالش های جدی انتخابات در کشور است. کارگزاران انتخابات و نهادهای مسئول، نه تنها خویشتن 
را در برابر اجراآت خود مسئول و پاسخگو نمی دانند، بلکه از سوی افراد و حلقات سیاسی ذی نفع 
مورد حمایت قرار گرفته و نوعی احساس مصونیت پیدا می کنند. از سوی دیگر، مسئولیت ناپذیری 
جامعه و افراد نیز باعث ترویج روحیه ی نظاره گری و بی توجهی در قبال سرنوشت جمعی جامعه 
از  ربط نداشتن ها  و  بی مسئولیتی  اعالم  تماشاگری،  ندانم کاری ها،  است.  اجتماعی  کالن  مسایل  و 
روحیات منفی جامعه ی سنتی و از ویژگی های فرهنگ سنتی است که فقدان سرمایه ی اجتماعی را 

بازتاب می دهد.
3-4-1. مشارکت اجتماعی و سیاسی

امور اجتماعی و دخالت  یکی از شاخص های مهم سرمایه ی اجتماعی، مشارکت مردم در 
و  مولفه ها  از  سیاسی  مشارکت  است.  سیاسی شان  سرنوشت  تعیین  در  شهروندان  و  مردم  موثر 
شاخص های اساسی سرمایه ی اجتماعی است. پایین بودن سطح مشارکت سیاسی، بیان گر پایین بودن 
میزان سرمایه ی اجتماعی است. در جامعه ی سنتی و اقتدارگرا، انگیزه ی افراد برای مشارکت سیاسی 
پایین است و در نتیجه، میزان سرمایه ی اجتماعی نیز در وضعیت پایین قرار دارد. این امر می تواند 
از چالش های مهم انتخابات در افغانستان باشد. زمانی که مردم انگیزه ی الزم برای مشارکت ندارند 
و نسبت به تعیین کنندگی رأی و انتخاب شان بی باور هستند، به گونه ای منطقی، مشارکت سیاسی در 
پایین ترین سطح قرار خواهد گرفت. این امر از یک طرف موجب می گردد که انتخابات از مقبولیت 
الزم مردمی برخوردار نگردد، از جانب دیگر، نشان دهنده ی میزان نارضایتی مردم از حکومت و در 

نتیجه، کاهش میزان مشروعیت سیاسی نظام سیاسی و بی ثباتی سیاسی در کشور می گردد.
فرهنگ سیاسی جامعه ی سنتی؛ از جمله افغانستان، فرهنگ انقیاد و تبعیتی است. در فرهنگ سیاسي 
انفعال وکناره گیري، اعتراض سرپوشیده و  تابعیتی، رفتارهاي افراد ترکیبي است از فرصت طلبي، 
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ترس وجود دارد. چنین فرهنگي، توانایي افراد را در همکاري و اعتماد به یکدیگر تضعیف مي کند. 
)آزاد ارمکي، 1383، ص105(

4-4-1. تقدم منافع فردی بر منافع جمعی
یکی از شاخص های توسعه یافتگی، اولویت و تقدم منافع جمعی بر منافع فردی است. در 
جوامع سنتی و توسعه نیافته، منافع فردی مقدم بر منافع جمعی است. این روحیه موجب می گردد که 
جامعه از کار جمعی موفق و عضویت موثر افراد در نهادهای اجتماعی و شبکه های اجتماعی محروم 
گردد. در جامعه ای که منافع فرد مقدم بر منافع جمع است، فعالیت سازمانی، کار شبکه ای و جمعی 
و در نهایت، فعالیت حزبی و نهادی با امتناع و بن بست روبه رو است. روحیه ی جمعی در واقع 
سرمایه ی جمعی و از شاخص های مهم سرمایه ی اجتماعی است. نبود این شاخص در جامعه ی 
نمایند و  برخورد  بی تفاوتی و بی مسئولیتی  با  امور جمعی  قبال  افراد در  باعث می شود که  سنتی 
تا کار جمعی را به نفع شخصی خود  در صورت حضور در فعالیت های جمعی، تالش می کنند 
مصادره و هدایت نماید. ناپایداری احزاب سیاسی در افغانستان، شکننده بودن تشکل های جمعی و 

لرزان بودن نهادها و شبکه های اجتماعی در کشور، دقیقا متاثر از این روحیه و ویژگی است. 
کارگزاران در جامعه ی سنتی، اداره را نه به عنوان نهاد جمعی؛ بلکه به عنوان ابزار استفاده ی 
شخصی برای تامین خواست های شخصی خود تلقی می کنند. این تلقی موجب می گردد که ماهیت 
جمعی نهادها و سازمان های اجتماعی، فلسفه ی وجودی خود را از دست داده و به جای تامین 

خواست های جمعی، صرفا در حد ابزار تامین خواست های افراد تقلیل یابد.
5-4-1. نسب گرایی در مقابل شایسته ساالری

باعث  ویژگی  این  است.  قبیلوی  و  سنتی  فرهنگ  ویژگی های  از  دیگر  یکی  نسب گرایی، 
به عنوان  را  حکومت  و  دولتی  نهادهای  کارگزاران  مردم،  فروریزد.  اجتماعی  اعتماد  که  می شود 
ارایه کنندگان خدمات اجتماعی بی طرف نمی دانند. این امر بیان تقدم نسب خانوادگی و ویژگی های 
قبیلوی، فرهنگ  این روی، گفته اند فرهنگ سنتی و  از  افراد است.  اوصاف شخصیتی  بر  شخصی 
شخص گرا است و نه شخصیت گرا. این سخن بدین معنی است که در جامعه ی سنتی، جایگاه و 
منزلت اجتماعی افراد، نه بر اساس دانش، تخصص و اندیشه های وی، بلکه بر مبنای شخص و 
موقف خانوادگی و پایگاه اجتماعی وی مورد قضاوت قرار می گیرد. در این فرهنگ، فکر، تخصص 
و مهارت کاری افراد از اهمیت جدی برخوردار نیست؛ بلکه نسبت خانوادگی و پایگاه قومی و 
نژادی وی مورد توجه قرار می گیرد. این ویژگی منفی فرهنگ سنتی، یکی دیگر از لوازم و عناصر 
مهم دموکراسی سازی را فرو می ریزد که عبارت است از اصل شایسته ساالری و تخصص گرایی. در 
حالی که برای پیمودن توسعه و انکشاف، جامعه نیازمند سرمایه ی مالی و انسانی است؛ که دومی 
از طریق اصل شایسته ساالری تامین می گردد، این امر در فرهنگ سنتی و قبیلوی با مشکل جدی 

و امتناع روبه رو است.
افغانستان به خوبی می توان این خصیصه ی منفی را که از  در مورد کارگزاران نظام سیاسی 
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چالش های جدی انتخابات در کشور است، بازنمایی کرد. بیشتر کارگزاران انتخاباتی در کمیسیون 
مستقل انتخابات، توسط اشخاص و بنا بر روابط اجتماعی و رعایت تناسب قومی گزینش گردیده اند. 
دراین حالت؛ ظرفیت، شخصیت و توان مندی کارگزاران کم تر مورد توجه قرار می گیرد. این نوع 
انتخابات،  ادارات مسئول  از جمله  ادارات دولتی و  افراد در سطوح مختلف  برخورد در گزینش 
موجب نبود ظرفیت کاری، ضعف مدیدیتی و در نهایت، پاسخگویی به جناح سیاسی و یا افراد 
معرفی کننده وحامی، و نه پاسخگویی در برابر خواست جمعی و افکار عمومی جامعه منجر می گردد. 

6-4-1. جزم اندیشی و مطلق گرایی 
مطلق گرایی و برخورد متصلبانه و جزم گرایانه، از دیگر ویژگی های فرهنگ سنتی و قبیلوی 
است. تمایز و تفاوت در داوری ها و برخوردها در این فرهنگ بسیار کم رنگ و یا بی رنگ است. در 
این جوامع، داوری در قبال دیگران، افراد، همکاران، رقباء و حتی شخصیت های فکری و سیاسی 
با دید مطلق نگرانه و یک سونگرانه صورت می گیرد. معنای این سخن آن است که در این جامعه؛ 
افراد، مسایل و موضوعات یا کامال سیاه هستند یا کامال سفید. یا دوستی مطلق وجود دارد یا دشمنی 

مطلق. قضاوت و داوری مطلق نگرانه موجب می گردد که بین موارد تفاوت گذاشته نشود.
 در عرصه ی سیاست، به طور واضح، مرز موضع گیری ها بین دوستی و دشمنی مطلق ترسیم 
می گردد. همکاری نسبی در برخی موارد و رقابت و یا نقد در برخی موارد دیگر، قابل درک و قبول 
نیست. تفکر مطلق نگرانه، اصل نسبیت در سیاست و برنامه ها را در حاشیه می راند. این ویژگی، یکی 
دیگر از شاخص ها و لوازم زندگی سیاسی مدرن و توسعه یافته؛ یعنی اصل نسبیت و تکثرگرایی، 
تساهل و مدارای سیاسی را با چالش روبه رو می سازد. مطلق گرایی در سیاست، به جزم گرایی در 

مواضع و برنامه ها می انجامد و امکان نقد سازنده را از فضای سیاست دور می سازد. 
نگرش مطلق گرایانه به مسایل، امکان تعامل، تفاهم و احترام به دیدگاه های دیگران را از بین 
برده و به تدریج، خود زمینه ساز انحصار، استبداد و تک صدایی است. این سخن بدین معنی است 
که در چنین جامعه ای، تکثرگرایی و چندصدایی که یکی از لوزام دموکراسی است، رخت برمی بندد. 
جامعه ی دموکرات، جامعه ی تکثرگرا است و در مقابل، در جامعه ی مطلق گرا و تک صدایی، جایی 

برای شنیدن دیدگاه های دیگران وجود ندارد.
نبود طبقات اجتماعی و نهادهای مدنی که مروج فرهنگ تساهل و مدارای اجتماعی است 
و در شکل گیری فرهنگ پلورالیستی نقش سازنده ای را ایفاء می نماید، از دیگر چالش های جوامع 
تفاهم و وفاق  از  که  قومی و مذهبی  درنهایت تشدید شکاف های  توسعه نیافته است. و  سنتی و 
دموکراتیک و بر مبنای رأی اکثریت جلوگیری می نماید، از عناصر منفی دیگر این جوامع محسوب 
الیگارشی  اتوکراسی،  میان  در  رژیم سیاسی  این جوامع؛  در  یاد شده،  موارد  به  توجه  با  می شود. 

)اشرافی گری(، پوپولیسم و شبه دموکراسی در نََوسان می باشد. )بشیریه، 1384، ص168(
از ویژگی های سرمایه ی اجتماعی و سیاسی است، فقدان  هم چنان که تساهل و مدارای اجتماعی 
این ویژگی در جامعه ی سنتی، بیان گر فقدان این سرمایه است. نبود تساهل و مدارا، عدم تفکیک 
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موارد مثبت و منفی از همدیگر، قضاوت های مطلق نگرانه و تعمیم سازی های غیرعلمی و ناموجه، 
از چالش های توسعه ی سیاسی و انتخابات در افغانستان است.

نتیجه
افغانستان  انتخاباتی در  به عنوان مهم ترین چالش  این نوشتار، فقدان سرمایه ی اجتماعی  در 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برای تبیین این رابطه، ابتدا شاخص های سرمایه ی اجتماعی با 
تاکید بر شاخص اعتماد سیاسی توضیح داده شد. فقدان این شاخص ها به عنوان مانع جدی توسعه ی 
سیاسی در جوامع جهان سوم از جمله افغانستان مطرح گردید. از نتایج مطالعات جامعه شناسان در 
باب سرمایه ی اجتماعی، این نکته استخراج گردید که امروزه سرمایه ی اجتماعی با شاخص هایی 
در  شبکه ای  و  مشترک  کار  فرهنگ  مدارا،  و  تساهل  روحیه ی  سیاسی،  و  اجتماعی  اعتماد  چون 
جامعه، مشارکت اجتماعی و سیاسی در سرنوشت جامعه و در نهایت، میزان همکاری اجتماعی، 
از مهم ترین عوامل توسعه ی سیاسی و اجتماعی است. به گونه ای منطقی، فقدان این متغیرها، نقش 
منفی در ترقی و توسعه ی سیاسی جامعه دارد. با عنایت به شاخص های مهم سرمایه ی اجتماعی؛ 
از جمله عنصر مهم اعتماد، این نتیجه به دست آمد که فقدان اعتماد سیاسی، نبود روحیه ی مدارا و 
تساهل فرهنگی ، فقدان فرهنگ کار جمعی و شبکه ای و تقدم منافع فردی بر منافع جمعی و در 
نهایت، فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و مشارکت گریز، از چالش های اساسی توسعه ی سیاسی در کشور، 

به ویژه چالش مهم انتخاباتی در افغانستان است.
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چکیده
می رود.  به شمار  دموکراسی  مسلم  اصول  از  و  توسعه یافته  جامعه ی  نشانه های  از  انتخابات 
سرنوشت  حق  تعیین  به منظور  عادالنه  و  آگاهانه  سیاسی  مشارکت  برای  مناسب  ابزار  انتخابات 
مردم است. هرچند سابقه ی انتخابات پارلمانی در کشور ما به بیش از نیم قرن می رسد؛ اما همواره 
در نحوه ی برگزاری انتخابات، چالش های وجود داشته و انتقادات بی شمار مطرح گردیده است. 
فراوان  انتخاباتی  چالش های  با  ما  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  نظام  تشکیل  از  پس  به خصوص 
مواجه هستیم. ریشه ی این چالش ها در کجا است؟ تصور نویسنده بر این است که بازتولید فرهنگ 
قبیله ای جامعه ی سنتی و استفاده ی ذهنی و رفتاری ما از آن، زمینه ساز چالش در همه ی عرصه های 
را  فرض  همین  سیاهه،  این  در  ما  یافته های  است.  گردیده  انتخابات  در  به خصوص  ما،  زندگی 
تأیید می کند. آنچه از ویژگی های فرهنگ سیاسی سنتی قبیله ای خود می دانیم؛ مانند: خردگریزی، 
کم تحرکی، ضعف هم بستگی اجتماعی، هنوز هم بر ما حاکم است و رفتار ما بر مبنای آن شکل 
نبود  اداری،  فساد  اختالفات،  حل  برای  خشونت  و  سرکوب  رقبا،  حذف  بی اعتمادی،  می گیرد: 
انتخابات این  افغانستان است که  پیامدهای فرهنگ سیاسی سنتی قبیله ای  از  شایسته ساالری و...، 

کشور را نیز با چالش مواجه می سازد.

انتخابات،  قبیله ای،  فرهنگ  سنتی،  فرهنگ  سیاسی،  مشارکت  سیاسی،  فرهنگ  کلیدی:  واژه های 
تعیین سرنوشت و افغانستان.

فرهنگ سیاسی سنتی و چالش های انتخاباتی افغانستان

محمدوحید بینش*

* پوهنمل)استاد(، دکترای علوم سیاسی، کادر علمی دانشکده ی علوم سیاسی، دانشگاه خاتم النبیین)ص(، کابل، 
افغانستان.
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مقدمه
مبنای  بر  مستقیم«  و  سری  »آزاد،  انتخابات  در  مردم  مشارکت  طریق  از  سرنوشت  تعیین 
اصول مندرج در اعالمیه حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان، گام بلندی است در راستای تحقق 
محقق  سرزمین  این  مردم  مجاهدت  و  تالش  اثر  در  مأمول  این  مردم ساالر.  نظام  و  دموکراسی 
گردیده است. از زمان استقرار نظام جمهوری اسالمی افغانستان )1382( تا کنون، شاهد برگزاری 
انتخابات های متعدد )ریاست جمهوری، پارلمانی و شورای والیتی( بوده ایم. اما همه این اتتخابات ها 
با چالش مواجه بوده و حرف و حدیث ها و نقد و انتقاداتی وجود داشته است. هر چند باید اذعان 
کرد که در همه دنیا انتخابات ها با چالش و انتقاد مواجه می گردند، اما چالش های انتخاباتی در کشور 
ما بسیار متفاوت است. چالش های سخت جانی که به سادگی نمی توان آن ها را اصالح یا محو کرد. 
مثل چالش های امنیتی، سیاسی، فنی و تخنیکی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و... شاید بتوان پرسش 
اصلی را این گونه طرح کرد که: »چرا انتخابات در کشور ما همیشه با چالش مواجه است؟« از میان 
چالش های انتخاباتی کدام یک مهم است؟ فرض ما این است که باز تولید فرهنگ سیاسی سنتی 
و سلطه آن به عنوان فرهنگ سیاسی غالب امروز جامعه ما از یک طرف و ناتوانی ما در درک مبانی 

فرهنگ سیاسی دنیای جدید، عامل مهم در این زمینه می باشد.
فرهنگ  بازتولید  ادامه شیوه  در  و  معرفی  را  سنتی  فرهنگ سیاسی  و  فرهنگ سیاسی  ابتدا 
الهام از هشام شرابی نویسنده برجسته عرب،  با  سیاسی سنتی در دنیای جدید که در این نوشته 
آن را »قبیله ساالری جدید« عنوان کرده ایم، ذکر و دالیل خود را مبنی به این که چگونه این فرهنگ، 
ابعاد مختلف توسعه از جمله نظام انتخاباتی و مشارکت مردم در کشور ما را با چالش مواجه نموده 

است، ارایه می نماییم.

1. مفهوم شناسی
1-1. فرهنگ

فرهنگ؛ مجموعه پیچیده ای از دانش ها، باورها، هنرها، قوانین، اخالقیات، عادات و هر چه 
که فرد به عنوان عضوی از جامعه خویش فرا می گیرد. )ویکی پیدیا، دانش نامه آزاد، باب فرهنگ( 
پیدیا، دانش نامه  انسان در یک جامعه است.) ویکی  اندیشه و کنش  فرهنگ راه مشترک زندگی، 

آزاد، باب فرهنگ(
2-1. فرهنگ سیاسی

 در تعریف فرهنگ سیاسی آمده است: »مجموعه ای از نگرش ها وارزش هایی که به فرایندها 
و زندگی سیاسی شکل می بخشد.« )بشیریه، 1382، ص330( هم چنان گفته شده است: »هر نظام 
فعالیت دارد که خوب است  برای کنش سیاسی  از سمت گیری  الگوی خاصی  سیاسی در درون 
آن را فرهنگ سیاسی بنامیم.« )آلموند،1380، ص20( براساس یک تعریف دیگر، »فرهنگ سیاسی 
)آلموند  است.«  مهارت های سیاسی  و  اطالعات  احساسات،  و  ارزش ها  نگرش ها،  از  نوع خاص 
وپاول، 1999، ص27( چیلکوت، آلموند بر این نظر است که وقتی از فرهنگ سیاسی یک جامعه 
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و  احساسات  شناخت ها،  قالب  در  وجهی که  همان  به  سیاسی  نظام  به  واقع  در  می گوییم،  سخن 
ارزشیابی های اعضای آن و در ذهن و روح آن جاگیرشده است، نظر داریم. )چیلکوت، 1378، 
ص34( در شکل گیری فرهنگ سیاسی یک جامعه، عوامل زیادی مانند: شرایط تاریخی جغرافیایی، 
که  دارند  دخالت  سیاسی  جامعه پذیری  و  رسوم،  و  آداب  سنت ها،  اجتماعی،  اقتصادی،  ساختار 

تأثیرگذاری هر یک از عومل مزبور در جوامع گوناگون متغییراست.
از نظر آلموند، هر فرهنگ سیاسی سه جز دارد که می توان آن را، اول بر اساس نوع جهت گیری 

افراد نسبت به نظام حاکم به؛
1( جهت گیری ادراکی که مربوط به دانسته ها و باورهای مردم از نظام سیاسی و شناخت از مقررات 

و نهادها و داده ها می شود.
2( جهت گیری عاطفی که به احساس مردم نسبت به نظام سیاسی، مقررات، نقش ها و داده های نظام 

ارتباط می یابد.
3( جهت گیری ارزشی که شامل قضاوت هایی نسبت به هدف های سیاسی می شود. و دوم براساس 
محور موضوع، جهت گیری ها که عبارت است از: 1. اشخاص حاکم؛ 2. سیاست های حکومت و 3. 

ساختارهای حکومت، دسته بندی کرد. )بشیریه، 1382، ص334(
3-1. انتخابات و مشارکت سیاسی

مشارکت، شرکت فعاالنه انسان ها در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و به طور 
کل در تمامی ابعاد حیات.)ساروخانی: 1370:521( یا مشارکت عبارت است از فعالیت ارادی و 
داوطلبانه ای که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور محتلف، شهر و یا روستای خود شرکت و 
به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم می شوند. )محسنی، 
1373، ص12( مشارکت سیاسی به آن دسته از فعالیت های شهروندان عادی اطالق می گردد که 
تأثیرگذاری  البته  برمی آیند.  و سیاست  از حکومت  یا حمایت  تأثیرگذاری  در صدد  آن  از طریق 
می تواند وجوه گوناگون ارتباط مردم با حکومت را پوشش دهد. یعنی فعالیت های مسالمت آمیز 
و چالش برانگیز را در بر می گیرد. به نظر راش، مشارکت سیاسی عبارت است از فعالیت جمعی 
اعضای سطوح مختلف نظام سیاسی و رده بندی تمایالت و گرایش ها به منظور اداره امور سیاسی. 
)راش، 1992، ص110( برخی از دانشمندان؛ مشارکت در انتخابات را نوع کنش اجتماعی می دانند 
که به قوام و بقای نظام اجتماعی یاری می رساند و این کنش اجتماعی با ابعاد ذهنی و عینی خود 
پرده از هویت سیاسی کنش گران و زوایای پنهان از معامالت فرهنگی و پویش های ساختی نظام 
اجتماعی بر می دارد.)تاجیک، 1388، ص28( به نظر آلموند، انتخابات سیاسی یکی از متداول ترین 
ساختارهای سیاسی در جهان است و آشکارترین مؤلفه انتخابات یعنی عمل رأی دادن شهروندان 
زمینه  در  ص136(   ،1380 پاول،  و  می شود.)آلموند  محسوب  سیاسی  اعمال  ساده ترین  از  یکی 
مشارکت سیاسی، مطالعات سیمور مارتین لیپست؛ از جمله تحقیقاتی است که دستاوردهای مهمی 
عمدتًا  لیپست  مطالعات  محور  است.  داشته  همراه  به  سیاسی  جامعه شناسی  توسعه  و  رشد  برای 
پژوهش های میدانی راجع به رأی گیری و مبارزات انتخاباتی است. وی بر تبیین مشارکت سیاسی و 
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متغییرهای اجتماعی نظیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی تأکید دارد. به نظراو؛ بین مشارکت سیاسی با 
عوامل اقتصادی- اجتماعی رابطه قوی وجود دارد. )لیپست، 1976، ص223( گورویچ معتقد است 
چهره به چهره شدن سازمان یافته مردم می تواند تفاهم و مشارکت در هر زمینه را نیرومند سازد و 

منشأ بسیاری از ترقیات گردد. )خانی، 1377، ص94(
هانتینگتن از انواع مشارکت سیاسی بحث نموده است:

1( مشارکت خود به خودی، که شبیه نظریه گماین شافت تونیس است.
2( مشارکت برانگیخته خارجی، که اهداف ملی و فراملی را در پی دارد.

3( مشارکت تحمیلی درنونزاد که در جهت بقا صورت می گیرد.
4( مشارکت سنتی ریشه دار معیشتی، جمعیتی و اقتصادی.

5( مشارکت ارادی و آگاهانه که در قالب انجمن ها، احزاب اتحادیه ها و نهادها تبارز می کند.
به نظر هانتینگتن؛ بدون نهادینه شدن ابزارها و مشی های مرتبط مشارکت سیاسی امکان پذیر 

نیست. )هانتینگتن، 1380، ص23(
مؤسسه ی تحقیقات توسعه اجتماعی سازمان ملل در سال 1982، ویژگی های اصلی مشارکت 
را؛ سهیم شدن در قدرت، کوشش سنجیدة گروه های اجتماعی در بهبود وضع زندگی و حاکمیت بر 

حیات سیاسی خویش، و ایجاد فرصت برای گروه های فرودست اعالم کرده است.

2. فرهنگ سیاسی سنتی 
وقتی از فرهنگ سیاسی سنتی در کشور خود صحبت می کنیم، منظور فرهنگ سیاسی قبیله 
است که ما آن را قبیله گرایی می نامیم. همان چیزی که هشام شرابی در مطالعه جامعه عرب به عنوان 
»پدرساالری« از آن نام برده است. به نظر او؛ »پدرساالری اصطالحی است که اساسًا بر نوع خاصی 
از ساختار اجتماعی- سیاسی داللت دارد، با نظام ارزشی ویژه و اشکالی از گفتمان و عمل، که بر 
شیوه متمایزی از سازماندهی اقتصادی استوار است. پدرساالری سیمای اصلی روابط اجتماعی در 
اروپا  به اشکال گونانگونی در  تاریخی  به طور  قبل سرمایه داری است که  ما  اجتماعی  شکل بندی 
در  سیاسی  فرهنگ  نویسندگان،  از  برخی  ص42(   ،1380 )شرابی،  است.«  داشته  وجود  آسیا  و 
جوامع دموکراتیک و جوامع سنتی و غیردموکراتیک را مورد مطالعه قرار داده و تفاوت میان آن ها 
را برجسته نموده اند. در نظام دموکراتیک، مجاری اولیة جامعه پذیری در فرد، احساسی از اعتماد 
ثانویه در متن این اعتماد نسبت به  اما مجاری  انسانی ایجاد می کند.  نسبت به دیگران در روابط 
نهادهای سیاسی، احساسی از بدگمانی در افراد به وجود می آورد و ضرورت محدودکردن قدرت 
را تعلیم می دهد. در مقابل، در فرهنگ سنتی، مجاری جامعه پذیری اولیه احساسی از بی اعتمادی 
نسبت به دیگران در روابط انسانی در فرد ایجاد می کند، در حالی که مجاری ثانویه از آن ها انتظار 
دارند تا نسبت به نهادها و رهبران سیاسی ایمان کامل داشته باشند.)بشیریه: همان: 234( بر مبنای 
تقسیم بندی آلموند از انواع فرهنگ سیاسی و رابطه آن با مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی قبیله از 
نوع تبعی است. در این فرهنگ، افراد زیربناهای جامعه را نمی شناسند و تصوری از خواسته های 
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خود ندارند. این افراد برای حل مشکالت به رییس محلی یا رییس خانواده مراجعه می کنند.
1-2. ویژگی های فرهنگ سیاسی سنتی )قبیله گرایی(

قبایل به عنوان یک سیستم بسته، با عصبیت باال و تحرک اجتماعی پایین دارای ویژگی هایی 
است که آن را از جوامع دیگر متمایز می سازد. در زیر به برخی از ویژگی های فرهنگ قبیله اشاره 

می کنیم.
1-1-2. فرهنگ قبیله

مبتنی بر خویشاوندی است و تصمیم گیرندة نهایی، رییس قبیله است. تصمیم گیری در کلیت 
واحدی به نام قبیله و یک سلسله مراتب عمودی و انعطاف ناپذیر اتفاق می افتد. بین پدر و فرزند و 
بین حکم ران و توده روابط عمودی وجود دارد. در هر دو زمینه اراده پدری اراده مطلق است که هم 
در جامعه و هم در خانواده مبتنی بر مراسم و تشریفات و اجبار وارد عمل می گردد.)شرابی، 1380، 
ص31( افراد در این فرهنگ هویتی فراتر از قبیله )هویت ملی( ندارند و میزان آگاهی صرفًا در 
چاچوب قبیله و مناسبات از پیش تعریف شده است. در نهایت اطاعت از رییس قبیله و پیوند سببی 

و نسبی با اعضای آن به عنوان ارزش مقدس محسوب می گردد. )تابناک، 1390، ص16(
طوایف و خیل ها )زیرمجموعه قبیله( خود را یک )اجاق( به شمار می آورند که جنبه توتمی 
تا فرد  افزوده است. عنصر خویشاوندی موجب می شود  قبیله  افراد  پیوند  به یگانگی و  دارد و 
روابط اجتماعی را از این منظر بنگرد. ارزیابی فرد منوط به موقعیت خانوادگی او است. در 
حقیقت وقتی فردی از یک خانواده ارتقا اجتماعی پیدا می کند، این به معنی ارتقای قبیله است 
و فرد هنگام ارتقا، تالش می کند دست دیگر اعضای خانواده، اقوام و قبیله را بگیرد تا آن ها نیز 
از مزایای اجتماعی، بیش تر برخوردار گردند. لذا وقتی گروهی از قبیله به موقعیت اجتماعی 
باالیی دست یابد، نقش ها و مشاغل متعددی را به اعضای قبیله و طایفه خود واگذار می کند و از این 
طریق شخص که صاحب منصبی شده، به پشتوانه های مهمی دست رسی پیدا می کند.)سریع القلم، 

1377، ص41(
2-1-2. ِخردگریزی

عواطف،  احساسات،  مبنای  بر  چون  است.  قبیله ای  فرهنگ  دیگر  مشخصه ی  ِخردگریزی، 
سنت ها و عادات شکل گرفته، لذا محاسبات عقالنی را بر نمی تابد. بسته بودن فضای قبیله از یک 
طرف، ارتباطات بیرونی را محدود و از سوی دیگر، دوربودن از تحوالت فرهنگی- سیاسی، 
مجاری نفوذ عناصر جدید را در فرهنگ قبیله ای مسدود کرده است. در چنین شرایطی اوالً 
رفتارهای اجتماعی بر مبنای عادت و کنش های غیرعقالنی جمعی و براساس سنت و مناسک 
قبیله ای صورت می گیرد که در مناسبات میان قومی و اجتماعی بروز می کند. ثانیًا ناتوانی خود 
را در هم جوشی و هم گویی بین- قومی و نیز در سامان دهی فرهنگ کالن ملی نشان می دهد. 
نمی تواند  است،  تعدد  و  تفرق  از  ناشی  این که  دلیل  به  قبیله ای  فرهنگ  )واعظی، 1381، ص88( 
نشان گرهویت تعمیم یافته جمعی تمامی شهروندان و اقوام در حوزه یک زندگی مشترک و به هم 

پیوسته ی سیاسی ـ اجتماعی باشد.)شهبازی، 1369، ص49(
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3-1-2. ضعف تحرک اجتماعی
این  در  توزیعی؛  اول وجه  است:  گردیده  بررسی  منظر  دو  از  نابرابری  و  اجتماعی  تحرک 
وجه، جامعه به صورت سلسله مراتبی و متشکل از الیه ها و قشربندی ها دیده می شود، لذا معیارهای 
متفاوت برای قشربندی وجود دارد. اما عمدتًا مسائل اقتصادی مثل درآمد، شغل و سطح تحصیل، 
مهم ترین میزان قشربندی است. دوم وجه رابطه ای که به رابطه نابرابر توجه شده است. مثل استتثمار 
و سلطه یک گروه بر گروه دیگر و تأثیر آن بر ساختار اجتماعی و یا تغییرات اجتماعی. در این 
وجه، مفهوم قدرت مطرح می شود. پس در رویکرد توزیعی؛ تحرک شغلی مورد نظر قرار می گیرد، 
اما در رویکر درابطه ای؛ تحرک طبقاتی. همه نویسندگان میزان باالی تحرک اجتماعی را الزمه ی 
انسجام و هم بستگی دانسته اند. در ساختار قبیله ای فقدان فرصت های شغلی به دلیل فقر تولیدات 
صنعتی و رشد کند و غالب بودن مناسبات ارباب- رعیتی، از عوامل و دالیل مهم و اساسی رکود 
اجتماعی و سکون اقتصادی به شمار می رود. )واعظی، 1381، ص97( تأثیرات مستقیم و مخرب 
این عوامل در زندگی اجتماعی، موجبات تحرک ناپذیری و در نهایت عدم توسعه اجتماعی و کندی 
رشد اندیشه جمعی را فراهم آورده است. در فرهنگ قبیله ای، روش زندگی، محل سکونت، شغل، 
ازدواج، مالکیت و ابزارهای تولید و سایر مناسبات در جامعه، عمدتًا موروثی استند. به همین جهت 
و  »ارباب«  »خان«،  نظامی  طبقاتی چنین  در ساختار  می گیرد.  بسیار کم صورت  اجتماعی  تحرک 
»مالک«، همواره از جایگاه اجتماعی و توانایی مالی برخورداراست، چرا که اهرم های ارتقای سلطه 
اجتماعی »یعنی زمین و ابزارهای تولید« را در دست دارد. حتی فرزندان و بازماندگان آن ها نیز از 
همان جایگاه و پایگاه اجتماعی برخوردار گردیده و به صورت روشمند بر نظام و روابط اجتماعی 

مسلط می شوند. )واعظی، 1381، ص97(

3. قبیله ساالری جدید )بازتولید فرهنگ سنتی قبیله ای(
فرهنگ سنتی و قبیله ای در کشور ما در روند تطور و تحول خود، مؤلفه ها و عناصر تفکر 
قبیله را بازتولید نموده و این تفکر تا امروز بر جامعه ماحاکم است. هرچند به ظاهر مدرن شده ایم و 
در شعارها و تبلیغات و رفتار خود از سبک زندگی دنیای جدید استفاده و سعی می کنیم خود را با 
آن تطبیق دهیم، ولی در ضمیر ما تفکر قبیله رسوب نموده و به صورت ناخودآگاه در رفتار و منش ما 
خود را نشان می دهد. قبیله ساالری جدید، شکل نوسازی شده ی قبیله گرایی سنتی است. قبیله گرایی 
نوسازی شده، محصول اروپای مدرن است که بر مبنای وابستگی شکل گرفته است. )شرابی، 1380، 
ص27( وابستگی و تجدد الزمه درک همه جانبه قببیله ساالری جدید در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی است. این روند در کشور ما چگونه شکل گرفته است؟ در طول بیش از یک 
قرن گذشته سیستم و ساختار قبیله ای به جای این که تغییر کند، بازتولید و تقویت شده است. چرا؟ 
پاسخ این مسأله را به دو شیوه می توان اریه نمود: 1. دیگاه دانشمندان شرقی؛ و 2. دیدگاه دانشمندان 
غربی. نویسندگان مسلمان این روند را در کشورهای اسالمی بررسی نموده، معتقداند اتفاقی که در 
دورة میانه اسالمی در سرزمین های تحت سلطه خالفت اسالمی افتاد و سلطنت اسالمی در اندام 
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خالفت اسالمی ظاهر و برخی از فقیهان مسلمان مشروعیت سالطین مستبد را تأیید و اطاعت از 
آنان را واجب دانستند، شاهد بازتولید تفکرات دورة میانه هستیم و با آن زندگی می کنیم.

براساس نظریه های دانشمندان غربی )مارکسیستی و لیبرالی(، برایند تحوالت چهار سده ای 
رنسانس و نوسازی اروپایی در قرن بیستم در چهرة کپیتالیسم متجلی گردید. اگر دیدگاه مارکس 
و ماکس وبر را به عنوان ماحصل نظریات غربی بپذیرییم، هر دو اندیشمند، سرمایه داری را به عنوان 

مرحله ضروری دگرگونی اجتماعی می شناسند.
مارکس معتقد است؛ سرمایه داری از طریق انقالب زمینه ی نوسازی را مهیا می سازد، اما وبر 
آن را بر مبنی عقالنی سازی می بیند. هر دو متفکر بر این باوراند که سرمایه داری، به عنوان نیروی 
زیر و روکننده به نحو انقالبی و عقالنی سازنده، قابل صدور است و جابجایی ساختارهای سنتی 
و غیرعقالنی با ساختارهای مدرن به طور اجتناب ناپذیری مبادله کاال و شیوه تولید کپیتالیستی را 

معمول کرده و به دنبال خواهد داشت. )شرابی، 1380، ص29(
مارکس و وبر، سرمایه داری وابسته را پیش بینی نکرده بودند. آن ها از نظام های تحت عنوان 
استبداد شرقی و نظام سلطانی در جوامع شرقی سخن گفته بودند، اما در اکثر کشورهای جهان سوم 
با ورود سرمایه داری در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم، سرمایه داری وابسته، شکل گرفت. 
یعنی نه فئودالیسم به معنی اروپایی آن شکل گرفت و نه طبقه بورژوازی به معنی واقعی کلمه در 
این کشورها حضور داشت و نه طبقه پرولیتاریا آن گونه که مارکس می پنداشت. برعکس یک قشر 
لیبرالیسم و  اجتماعی نامتجانس دو رگه پدید آمد. کسانی که از یک سو بدون آ گاهی و درک از 
سوسیالیسم، دل بسته آن ها گردیده و از سوی دیگر به صورت ناخوآگاه پای بند سنت ها و باورهای 
سنتی خود باقی ماندند. حرکتی که تحت نام تجدد در دوره شاه امان اهلل در کشور ما آغاز شد و 
مؤرخین ما از آن به عنوان نهضت مشروطیت یاد نموده اند، نتوانست بر ساختارهای موروثی، اندیشه 
و سازمان اجتماعی و به فروریختن ساختارهای قبیله ای منجرشود، بلکه آن ها را در اشکال دیگر 
حفظ و تقویت کرد و از طرف دیگر نتوانست ماهیت حقیقی تجدد را درک کند. تغییرات حاصل 
شده از نوسازی در دوره امانی، بیش تر صوری و فزیکی بود و تجلی ظاهری آن در قالب نوسازی 

مادی، ظاهر شد.

4. جامعه ی قبیله ساالر جدید و پیامدهای آن
که  است  وابسته  و  غیرمدرن  اجتماعی  و  اقتصادی  ساختار  دارای  قبیله ساالر جدید  جامعه 
نمونه ای از جامعه توسعه نیافته را به نمایش می گذارد. این جامعه با وجود ظواهر مدرن، اما فاقد 
نیروی درونی سازمان و آگاهی که ویژگی شکل بندی مدرن است، می باشد. نوسازی در این عرصه 
فقط مکانیزمی برای تولید و بازتولید ساختارهای سنتی و شبه عقالنی جامعه جدید است. )شرابی، 
1380، ص31( در این جامعه ساختارهای درونی متگی به ارزش های سنتی و قبیله ای است و روابط 
اجتماعی مبتنی بر قبیله گرایی بر آن حاکم است، اما شکل ظاهری آن مدرن و نوسازی شده است. 
در چنین جامعه ای سنت و مدرنیته، تجدد و قبیله گرایی به صورت تناقض آمیز با هم هم زیستی دارند. 
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هشام شرابی معتقد است، در چنین جامعه ای با فقدان سنت گرایی اصیل و حقیقی و فقدان مدرنیته 
اصیل و حقیقی مواجه می شویم. یافتن یک فرد یا نهاد به راستی مدرن به همان اندازه دشوار است 
که تشخیص دادن یک فرد یا نهاد اصیل سنتی. این دوگانگی »شیزوفرنیک«، خود را در چهره خرده 
بورژوازی نشان می دهد، قشری که بیش از همه نماینده جامعه و فرهنگ قبیله گرایی جدید است و 
ناخوآگاه سبب اعمال متناقض می گردد. )شرابی، 1380، ص31( تفکر، اندیشه و آگاهی در چنین 
از  بتواره می نامد و  را آگاهی  استقالل است. شرابی آن  از  جامعه ای وابسته، غیرانتقادی و عاری 
ویژگی های آن تقلید و انفعال را ذکر می کند. )شرابی، 1380، ص56( این روند متناقض زمینه را 
برای جهت گیری های ایدئولوژک فراهم ساخته است. از یک طرف سکوالریسم و تجدد که با چهرة؛ 
اسالم  قالب؛  در  بنیادگرایی  دیگر  از سوی  و  لیبرالیسم و سوسیالیسم ظاهر گردیده  ناسیونالیسم، 
اصالح طلب، محافظه کار و مبارز عرض اندام نموده است. هیچ کدام از این دو گرایش نتوانسته اند 
و  دوگانه انگاری  این  کنند.  حل  را  آنان  هویتی  مشکل  و  باشند  جوامع  این  نابسامانی های  عالج 
روان پارگی را از دوره حکومت شاه امان اهلل تا کنون به شکل های گونگون تجربه کرده ایم. شاه اماناهلل 
نوگرایی  زمینه ی  کند،  تالش  تجدد  و  توسعه  مناسب  بسترهای  هموارساختن  برای  این که  بدون 
مقلدانه را فراهم ساخت. نظام نامه اصول اساسی تدوین و در لویه جرگه پغمان به تصویب رسید. 
تعدادی از محصلین افغانی را به ترکیه و برخی را به اروپا فرستاد و تالش کرد تعدادی از دختران 
جوان را هم به ترکیه اعزام کند. مکاتب جدید را به نام های امانی و امانیه )استقالل و نجات( تأسیس 
نمود، زمینه های کشف حجاب را فراهم ساخت و... در مقابل شعله های خشم بنیادگرایان را هم 
برافروخت. خشونت ها و جنگ از یک طرف جامعه را متفرق و به همبستگی اجتماعی تازه شکل 
گرفته شدیداً آسیب رساند و از سوی دیگر استبداد به جامعه بازگشت. با تعطیلی مدارس و مراکز 
فرهنگی خردگریزی معمول گردید. جنگ سیستم اقتصادی را فلج و تحرک اجتماعی را سست 
کرد. برتری جویی های قومی در دوره های بعد به شدت دامن زده شد. از آن زمان تا کنون ما شاهد 
یک جامعه نابسامان، متفرق، بی ثبات، نا امن و فقیر با درصد باالی از بی سوادی، اختالفات قومی، 
مذهبی، زبانی، نژادی، فساد و... هستیم که پیامدهای آن را می توان در فاکتورهای زیر خالصه کرد؛

1-4. کندشدن تحرک اجتماعی
تحرک اجتماعی وضعیتی است که در آن پای بندی های سنتی و کهن اقتصادی و اجتماعی 
و... پاره شده و مردم پذیرای الگوهای نوین رفتاری و اجتماع پذیری می شوند.)هانتینگتن، 1392، 
موقعیت  تغییر  در  افراد  تالش  بیان گر  و  اجتماع  هر  پویایی  نشان گر  اجتماعی  تحرک  ص124( 
اجتماعی از پایین به باال است. تحرک اجتماعی در تبیین نظام قشربندی، تغییرات اجتماعی، روند 

توسعه، تعیین میزان نابرابری و بی عدالتی در جوامع، نقش برجسته دارد.
پیامدهای تحرک اجتماعی عبارتند از:

1. افزایش کارایی اجتماعی؛
2. بی ثباتی در قشربندی و جابجاشدن پایگاه های اجتماعی؛
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3. حمایت از احزاب و سازمان های سیاسی؛
4. شکل گیری اقشار اجتماعی.

دانشمندان علوم اجتماعی، مهم ترین شاخص تحرک اجتماعی را تحصیل و شغل ذکر کرده اند. 
اما در جامعه قبیله ساالر افغانستان به دلیل نابرابری های اجتماعی و برتری جویی های قومی، تحرک 
اجتماعی ُکند و معیار آن در دست یابی به مقامات دولتی بر مبنای روابط قومی قبیله ای، مالکیت 
ُکندی تحرک اجتماعی را  ازدواج خاندانی خالصه می گردد. مهم ترین عامل  و تصاحب زمین و 
می توان در ضعف مالکیت خصوصی، قدرت دولت در مصادره اموال، نفوذ سیاسی قدرت مندان 
دید. هرچند در قانون اساسی ما لفظ شهروند بر همه اتباع کشور یک سان اطالق می گردد ولی به 

وضوح شاهد نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هستیم.
2-4. نبود هم بستگی اجتماعی

اجتماعی  قواعد  و  اصول  از  مجموعه ای  بر  توافق جمعی  از  است  عبارت  اجتماعی  وفاق 
که در عرصه جغرافیای مشترک انسانی و روابط تنگاتنگ افراد با یکدیگر شکل می گیرد. هویت 
یک  به صورت  که  محدودیت ها  و  فرصت ها  میدان  از  مشترک  تعریف  جز  نیست  چیزی  جمعی 
کنش اجتماعی عرضه می شود. چیزی که دورکیم آن را »بازنمایی اجتماعی« تعریف می کند یعنی 
دربرگیرنده ایده های جمعی که وفاق اجتماعی را نمادین می سازد. )نقیب زاده، 1379، ص152( برای 
تشکیل دولت بوروکراتیک مدرن و ملت سازی نیاز به همبستگی ملی و یک پارچگی سرزمینی است 
و این مأمول با حذف خرده فرهنگ های ملوک الطوایفی براورده می گردد؟ برخی از نویسندگان از 
سه شیوه در این راستا نام برده اند: 1. نقش نخبگان؛ 2. نقش قدرت های خارجی؛ و  3. نقش دولت 
مدرن ملی. )احمدی، 1378، ص113( ماهیت دولت مدرن حاصل دو فرایند است: 1. فرایند انسجام 
درونی در یک جمعیت خاص که از دو طریق صورت می گیرد: الف( فرهنگ سازی و ایجاد فرهنگ 
ملی. ب( فرهنگ زدایی و طرد گروه های قبیله ای- قومی و خرده فرهنگ ها و زبان ها از طریق رشد 
فرهنگ ملی. 2. فرایند انطباق میان مجموعه های فرهنگی با یک مجموعه سیاسی- جغرافیایی. برای 
رسیدن به هر دو طریق، ابزارهایی الزم است. مثاًل در فرهنگ سازی باید گروهی از نمادها، نشانه ها 
و اسطوره ها بازسازی شود. برای این کار مواردی چون؛ زبان ملی، ارزش های ملی، قهرمان ملی، 
لباس مشترک و آداب و رسوم مشترک الزم است. برای انسجام درونی در جمعیت خاص مکانیسم 
طرد باید به وجود آید. گروه های قومی- زبانی خرده فرهنگ ها باید از میان بروند. یعنی برای ایجاد 
هویت ملی، هویت قبیله ای در مفهوم هویت ملی متکثر، رو به کاهش رود. در فرایند دوم هم باید 
گسست هایی در انطباق میان پهنه فرهنگی با جغرافیای سیاسی که اخالل ایجاد می کند برداشته شود. 
گسست هایی چون قومیت، دین، زبان و فرهنگ. )اوالن، 1380، ص260( در دولت امانی، محمود 
طرزی عهده دار این رسالت گردید. طرزی با مقاالت اش در سراج االخبار سعی کرد نمادهای هویت 
ملی را برجسته کند، ناسیونالیسم، بیرق، استقالل، اسالم، وطن و... اما ناسیونالیسم پشتون بر همه 
عناصر دیگر غلبه کرد. چنان که گریگوریان می نویسد: »طرزی و همکارانش در تالش برای تبلیغ 
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اصول ناسیونالیسم افغان با وظایف بی شماری روبرو بودند. با توجه به کشوری که در آن تقریبًا 
نصف جمعیت آن از نظر نژادی غیرافغان بود، آن ها مجبور بودند سعی کنند به کلمات افغانی با 
پایه های جغرافیایی و مذهبی، تعبیر تازه ارایه داده و ترس از ناحیه غیرافغان هارا چنان زایل کنند که 
به تقویت کنترل افغان ها در سراسر کشور منتهی شود«.)گریگوریان، 1388، ص207( بعد از آن این 

روند ادامه پیدا کرد و شکاف اجتماعی را گسترده و وفاق ملی را آسیب پذیر ساخت.
3-4. بی اعتمادی

انسانی است که مشارکت و همکاری میان اعضای  بی اعتمادی از جنبه های مخرب روابط 
جامعه را کاهش می دهد و تهدیدی علیه انسجام اجتماعی تبدیل می گردد. در مقابل اعتماد، سرمایه 
اصلی هر جامعه است. اعتماد قبول حسن نیت فرد دیگری است. یا قراردادن منابع فرد در اختیار 
دیگری که آن دیگری خود آزادی عمل دارد. )کلمن، 1377، ص154( عنصر اعتماد و بی اعتمادی 
روان شناسان، همه  دید  از  داده اند.  قرار  مطالعه  مورد  روان شناسی و جامعه شناسی  دو جنبه  از  را 
انسان ها با نیازهای شبه غریزی به دنیا می آیند و همین نیازهای مشترک و فطری موجب رشدشان 
می گردد. نیازهای جسمانی و فیزیولوژی، امنیت، محبت، احترام، خودشگوفایی. مثاًل رفع نیاز امنیت 
پیوند عمیق با ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد. از دید جامعه شناسان، 
اعتماد از مؤلفه های سرمایه ای اجتماعی است که به نوعی ارتباط بین افراد جامعه مربوط می شود. 
)قاسمی، 1384، ص25( لو همان کارکرد اعتماد را با کارکرد قانون در جامعه مقایسه می کند. به نظر 
او اعتماد نوعی سازوکار اجتماعی است که درآن انتظارات، رفتار و اعمال انسان تنظیم و هدایت 
می شود. )امیرکافی، 1380، ص19( در جوامع کوچک به دلیل ارتباط چهره به چهرة افراد با یکدیگر، 
اعتماد وجود دارد. اما در جوامع بزرگ به دلیل ناهمگونی فرهنگی )انتقال فرهنگ جدید و حفظ 
ارزش های سنتی(، روز به روز از اعتماد میان افراد کاسته می شود. پاتنام در هم چو جوامع دو نوع 
اعتماد را شناسایی نموده است: اعتماد غیرشخصی و اعتماد تعمیم یافته. به نظر او، اعتماد تعمیم یافته 
از هنجارهای معامله متقابل و شبکه های مشارکت مدنی ناشی می شود و با کاهش مشارکت مدنی 
افراد، کاهش می یابد. جامعه در برابر هزینه های این نوع بی اعتمادی، از جمله، تجزیه، قرار می گیرد.
)قاسمی، 1384، ص27( تولید و بازتولید اعتماد به عنوان یک فرایند مستمر در متن جامعه وجود 
دارد. در میان منابع اعتماد رونق اقتصادی و مساوات و برابری را مهم دانسته اند. گفته شده در شرایط 
فقر شدید بی اعتمادی هم رونق می گیرد و با رونق اقتصادی از میزان جرائم کاسته می شود. بسیاری 
از محققان برابری اجتماعی را زمینه ساز اعتماد ذکر کرده اند، اما عالوه بر این بر منابع فکری فلسفی 
اعتماد هم تأکید شده که می توان از جهان بینی خوش بینانه، احساس تسلط بر سرنوشت خویش، 
نوع برداشت از انسان و ارزش های اخالقی در این راستا یاد کرد. در نظام های توتالی تر که حیات 
انسان بازیچه نیروی های قهاری است که به سهولت نمی توان به ماهیت شان پی برد، اعتماد ممکن 
است خطرناک باشد. زیرا همواره این نگرانی وجود دارد که اطرافیان فرد ممکن است او را به دام 
اندازند. حکومت نیز از شکل گیری اعتماد راضی نیست، چون اعتماد به معنی کانون خارج از سلطه 
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دولت است. دولت های توتالیتر تبعیت از قوانین خشک را می طلبد و در این مسیر هر کس مخالف 
دیگری می شود و این گمانه رواج می یابد که هر فردی می تواند عامل حکومت باشد. در بررسی 
تطبیقی اعتماد اجتماعی در شصت کشور جهان به این نتیجه رسیده اند که: ناهمگونی اجتماعی، 
وجود شکاف های اجتماعی، فقر، نابرابری اجتماعی، تضعیف مذهب، فساد اجتماعی و... عوامل 
مهمی برای ایجاد بی اعتمادی در جامعه می باشند. )پاتنام، 1385، ص128( یکی از چالش های مهم 
انتخابات در افغانستان بدون تردید عدم اعتماد مردم است. دالیل زمینه ساز بی اعتمادی که در باال 
ذکر شد، متأسفانه در کشور ما بسیار واضح و برجسته است. بدون مبالغه می توان مدعی شد که ما 

در بحران اعتماد به سر می بریم.
5. روابط قبایل با دولت در افغانستان

قبایل  از دو منظر مورد مطالعه قرار داد: 1.  افغانستان را می توان  با دولت در  قبایل  روابط 
تاریخ  طول  در  قبایل  افغانستان  در  دولت.  شرکای  به عنوان  قبایل  دولت.2.  بنیان گذاران  به عنوان 
نموده اند.  استفاده  گوناگون  ابزارهای  از  آن  کنترل  برای  و  دانسته  خود  دست نشاندة  را  دولت ها 
آنان امتیازات مهمی را حق خود دانسته، نه تنها از مالیات معاف بودند بلکه به نوشته گریگوریان 
»احمدشاه به خاطر تثبیت و تقویت حکومت خود بر طوایف درانی، موقعیت های اجتماعی آن ها 
را تصدیق و بسیاری از منصب ها و ادارات دولتی مهم را به سران قبایل گوناگون درانی اعطا کرد، 
منصب هایی که به صورت آشکار یا به صورت ضمنی در میان طوایف درانی ارثی گردید.)گریگوریان، 
1388، ص70( دولت های افغانستان هم تالش می کردند تا قبایل را تحت کنترل خود داشته باشند، 
اما هرگز توفیقی نداشته اند.) گریگوریان، 1388، ص70( احمدشاه بر سر دو راهی سختی قرارداشت 
»برای حفظ و استحکام بخشیدن موقعیت سلطنت خود به قبایل مهم افغان وابسته بود، در عین حال، 
عالیق و خواست های درازمدت کشور، سلطنت متمرکزی مدل ایران را ایجاب می کرد که فرد نه نتها 
مستقل از نفوذ قبایل باشد بلکه بایسته است اقتدار خود را بر آنان بنشاند«. )گریگوریان، 1388، 
ص71( همین شیوه و روش را فرزندان احمدشاه و جانشینان آن ها هم دنبال کردند. امتیازدهی به 
سران قبایل برای حذف رقبا و حفظ سلطنت و راه اندازی جنگ های خونین برای تصاحب قدرت و 
یا سرکوب هر اقدامی به اتهام توطئه. تیمورشاه برای رهایی از توطئه های سران قبایل پایتخت را از 
قندهار به کابل انتقال داد ولی خصومت ها نه تنها فروکش نکرد، بلکه تشدید هم شد. فرزندان تیمور 
برای تصاحب تاج و تخت دست به جنایات هولناکی زدند. از جنگ، حبس، تبعید، اتحاد با مخالفین 
تا کورکردن و کشتن برادران. همایون توسط زمان شاه دستگیر و »به امر او چشمانش را میل کشیدند 
و در باالحصار محبوسش کردند«.)فرهنگ، 1380، ج1، ص152( در مقابل، زمان شاه هم گرفتار 
همین مصیبت شدت. )فرهنگ، 1380، ص309( فرزندان پاینده محمدخان هم در براورده ساختن 
عنعنات قبیله ای دست کمی از همتایان سدوزایی خود نداشتد. با آن که سلطنت از سدوزایی ها به 
محمدزایی ها منتقل گردید، اما فرهنگ معتقد است »امیر دوست محمدخان جرأت نکرد به امتیازات 

قدیمی افراد قبیله درانی در قسمت معاف از مالیات دست بزند«. )فرهنگ، 1380، ص309( 
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1-5. برتری جویی های قومی
بانی  به عنوان  او  از  داخلی و غربی  نویسنگان  از  بسیاری  در زمان سلطنت عبدالرحمن که 
نوسازی مدرن در افغانستان نام برده اند، مناسبات قبیله در افغانسان تغییرکرده و جای خود را به 
ساختار قومی داد. به دنبال آن روابط قبایل با دولت هم تغییر کرد. هرچند هویت قبیله ای حذف 
نشد، اما بازسازی شد. در این دوره با سرکوب بسیاری از سران قبایل و خان ها، هویت قبیله ای 
به هویت قومی بدل گردید. هویت قومی صفتی برای گروه های قبیله ای است که از ساختار سنتی 
خود خارج شده و با بیان سیاسی، ویژگی های جدیدی کسب می کنند. )احمدی، 1387، ص146( 
در همین راستا می توان آنچه را که هاسیپوالتیوله مفهوم »قبیله در خود« و »قبیله برای خود« و »قوم 
در خود« و »قوم برای خود«. )احمدی، 1387، ص146( مطرح کرده است، ذکر کرد. در هویت 
»قبیله در خود«، گروه های قبیله ای در چارچوب ساخت قبیله به سر می برند و گرایش های سیاسی 
با هویت یابی مدرن که همراه با ناسیونالیسم قومی است در آن دیده نمی شود. »هویت قبیله برای 
خود« وقتی ظهور می کند که یک گروه قبیله ای از وضع و جایگاه اجتماعی- سیاسی خود آگاه شود 
و نوعی گرایش نسبت به عالیق قومی که حاصل جنبه های فرهنگی- اجتماعی درونگروهی باشد، 

پدیدآید. )احمدی، 1387، ص146( ویژگی هایی را می توان در این حالت مشاهده کرد.
- گروه های قبیله ای پراکنده در یک سرزمین به گروه قومی تبدیل می گردند.

- فرایندهای هم گرایی در میان قبایل یک سرزمین رشد می کند.
- هویت یابی از طریق یک نام مشترک و زبان مشترک رشد می کند. ناسیونالیسم قومی با گرایشات 

سیاسی و حتی در برخی موارد اندیشه جداانگاری به وجود می آید.
- در نوع روابط قبیله و دولت، دیالکتیک مدرنی به وجود می آید که با روابط گذشته تفاوت دارد. 
قبیله ای. )احمدی، 1387،  مانند شورش های  پیآمدهای گسترده ای همراه است  با  این نوع روابط 

ص146(
مشخصه های  می توان  آمد،  پدید  قبیله  هویت  در  دگرگونی که  عبدالرحمن  حکومت  در 
ظهور هویت قومی را با انتقال »قبایل در خود«، به گروه »قومی برای خود« مشاهده کرد. اکثریت 
بارفیلد؛  نوشته  به  دادند.  دست  از  را  مشخص  سلسله مراتب  با  اجتماعی  سیاسی-  سازمان  قبایل 
)بارفیلد،  کرد.  غلجایی ها  به ویژه  پشتون ها،  متوجه  را  خود  عملیات  بیش ترین  »عبدالرحمن خان 
2001، ص152( قبیله ای غلجایی را به زور و قهر مطیع ساخت و به این صورت دو قبیله رقیب 
و متخاصم درانی و غلجایی که تاریخ طوالنی از جنگ و خصومت داشتند، با هم متحد شدند. اما 
پشتون ها در این روند از امتیازات ویژه نیز برخوردار گریدند. برخی از نویسندگان افغان چون کاکر، 
شهرانی و رسولی معتقدند که این روند با همکاری مالی و نظامی بریتانیا صورت گرفت تا اساس 
یک حکومت مقتدر مرکزی در کشوری که مرزهایش از سوی بریتانا و روسیه برای امیر مشخص 
شده بود اساس گذاری شود. )رحیمی، 1387، ص97( بعد از متحدساختن پشتون ها، امیر عملیات 
خود را متوجه غیرپشتون ها کرد. تاجیک ها، هزاره ها، ازبک ها و دیگر اقوام غیرپشتون، با قساوت 
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و بی رحمی تمام مطیع ساخته شدند. در بسیاری از قبایل نقش زراعت در اقتصاد برجسته شد و 
دام داری به حاشیه رفت. پشتون ها در مناطق مختلف افغانستان، در زمین هایی که از اقوام غیرپشتون 
مصادره شده بود، اسکان داده شدند. کوچی ها نه تنها در مناطق محدود بلکه در سرتاسر افغانستان از 
حق علفچر برخوردار و قباله همه مناطق کوهستانی و علفچر کشور سخاوتمندانه به آن ها بخشیده 

شد. )رحیمی، 1387، ص101(
2-5. دولت قبیله ساالر جدید و پیامدهای آن

نظام سیاسی قبیله ساالر جدید، مبتنی بر سلسله مراتب قبیله ای است. صالحیت و حل و فصل 
اختالفات داخلی و خارجی به رؤسای قبایل تعلق دارد و اعضای قبیله به دلیل وابستگی های قومی 
قبیله ای از رؤسا فرمان می برند.)ساعی، 1393، ص290( بین حکمران و توده مردم  و سنت های 
روابط عمودی برقراراست و اراده رییس قبیله اراده مطلق است. مهم ترین جنبه دولت قبیله ساالر 
جدید دستگاه امنیت داخلی آن است. در دولت های قبیله گرای جدید )محافظه کار و مترقی( یک 
سیستم دو دولتی حاکم است، یعنی یک ساختار نظامی- دیوانی در کنار یک ساختار پلیس مخفی 
وجود دارد. این دومی با خدمت به عنوان تنظیم کنندة نهایی حیات سیاسی و مدنی بر زندگی روزمره 
مردم حاکم است.)شرابی، 1380، ص32( افراد در چنین نظامی نه تنها از حقوق اساسی محروم اند، 
بلکه زندانیان واقعی دولت قبیله گرا بوده و در معرض خشونت دایم قرار دارند. مالک قشربندی 
زمین،  تصاحب  دربار،  با  ارتباط  قبایل،  دختران سران  با  ازدواج  از طریق  اجتماعی خویشاوندی 
کسب مجوز ثبت شرکت های خارحی و... این امتیازات ویژه اقوام و بستگان نزدیک نسبی و سببی 

می گردد.
بازتولید تعریف »قوم برای خود« در زمان شاه امان اهلل توسط طرزی و همکارانش زمینه را 
برای برتری جویی های قومی در دوره های بعد هموار کرد و مهم ترین مؤلفه فرهنگ ملی سیاسی 
جدید را که اعتماد سیاسی است، با چالش مواجه ساخت. بعد از سقوط دولت امانی »نادر امتیازات 
زیادی به قبایل افغان داد، در قانون جدید به سران قدرت مند قبایل افغان در سیاست های مالی حقی 
اعطا شد که منابع آن ها، به قدرت وتو، تعهدات سیاست خارجی و طرح های نوگرایی که به وسیله 
دولت صورت می گرفت، تأثیر می گذاشت. قانون جدید هم چنین کوششی را به نمایش می گذاشت 
که برتری عنصر نژادی افغان را بر عناصر غیرافغان به وسیله تضمین ویژگی های پادشاهی افغانستان 
نهادینه کند. این حقیقت که قانون اساسی، هیچ شرطی برای اصالحات دربر نداشت امتیازی برای 
قبایل به حساب می آمد«. )شرابی، 1380، ص37( در سلطنت ظاهرشاه و دوره های بعدی، تفوق طلبی 
قومی منجر به ناهنجاری های بی شماری شد. حکومت محمد هاشم، ناسونالیسم قومی را با پیوند 
برتری زبانی و تفوق نژادی کامل کرد. او تالش کرد الگوی دولت نازی آلمان را در افغانستان پیاده 
کند. در دوره صدارت سردار محمد داود و در جمهوری »شاهانه« او، که از ادامه دهندگان این پروسه 

بود، برتری طلبی قومی و نژادی تشدید شد.
کودتای مارکسیستی 1357، راه را برای تغییرات و تحوالت بعدی در ساختار قدرت در کشور 
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مساعد ساخت. کودتای خلقی و در مقابل آن جهاد و مقاومت مردم افغانستان ساختار سیاسی و 
اجتماعی نظام قبلی را تغییر داد و برای اولین بار سلطه پشتون ها را به چالش کشید. اولیورروا محقق 
فرانسوی معتقد است که جنگ علیه اتحاد شوروی در قالب های محلی شکل گرفته بود و این باعث 
ظهور بازیگران جدیدی در سیاست افغانستان شد و سقوط رژیم که به دست غیرپشتون ها انجام 
یافت، تنش میان اقوام مختلف را پدید آورد. )روا، 2000، ص157( روا هم چنان معتقد است که 
جنگ در دوره بعد از رژیم خلقی باعث قطبی شدن مسأله قومی در افغانستان شد و برای نخستین بار 
غیرپشتون ها توانستند موجودیت نظامی و سیاسی خود را به اثبات برسانند.) روا، 2000، ص157( 
این وضعیت برای بسیاری از پشتون ها قابل قبول نبود و لذا این بار پاکستان از داعیه به قدرت رسیدن 
آن ها آشکارا حمایت کرد. به نوشته روا، طالبان بیش تر از این که مالهای وابسته به شریعت باشند، 

افغان های پشتون قوم گرا هستند. )روا، 2000، ص157(
1-2-5. فساد گسترده ی سیاسی

پیامدهای قبیله ساالری جدید، امروز خود را در قالب فساد اداری و اجتماعی افغانستان نمایان 
نه تنها  فساد  قباحت و زشتی  فرهنگ سنتی،  بازتولید و مسلط بودن  به دیل  متأسفانه  است.  ساخته 
کم رنگ نشده، بلکه این باور ناصواب و ضد اخالقی را شایع کرده اند که فساد نشانه زرنگی افراد 
است. فساد به صورت سیستماتیک در بدنه دولت رخنه کرده و به صورت آشکار و بدون واهمه 
شایع می گردد. فساد را به اشکال باندبازی های قومی، خرید و فروش پست های آب و نان دار اداری، 
اختالس، قاچاق، رشوه به صورت گسترده در سطوح مختلف، دریافت معاشات تخیلی و... می توان 
دید. برخی از تحرکات ناامن کننده جامعه و حتی انتحاری ناشی از فساد است. سیگار )اداره بازرسی 
ایاالت متحده امریکا برای کمک های مالی غرب در افغانستان(، در گزارشات سالیانه خود پرده از 
انواع فساد در سیستم بروکراسی، ارتش، پلیس و... برمی دارد. این بخشی از فساد است. فسادی که 
قدرت های خارجی در آن سهیم اند به مراتب زشت تر و گسترده تر است. مثل دخالت در انتخابات 
ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان. تعییین مقامات بلند رتبه نظامی، سیاسی و... از برجسته ترین 
گزینش  بود.  پارلمانی  و  جمهوری  ریاست  گذشته  انتخابات های  در  آشکار  تقلب  فساد  اشکال 
اعضای کمسیون های انتخاباتی و تقلب آشکار آنان مضحکه خاص و عام است. فساد مشروعیت 

نظام را زیرسؤال برده است و بی تفاوتی مردم در انتخابات را دامن می زند.
پدیده آسیب شناختی  به عنوان  را  بی تفاوتی سیاسی  رابرت دال در بحث مشارکت سیاسی، 
مورد توجه قرار داده، معتقد است، افراد وقتی تصور کنند آنچه را انجام می دهند، اثر قابل توجهی 
بر نتایج سیاسی نخواهد گذاشت، کم تر در امور سیاسی درگیر می شوند تصور و اثربخشی سیاسی 

تأثیر بسیار زیاد بر نتایج سیاسی دارد.)راش، 1377، ص140(

نتیجه
نوگرایی در غرب موجب از بین رفتن شکاف های قومی شد و جای خود را به شکاف های 
اجتماعی- اقتصادی داد. اما در افغانستان برعکس نوگرایی موجب تشدید تنش های قومی و هویتی 
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گردیده است. شاید دلیل آن را در چند اصل بتوان سراغ گرفت: 1. سکوالریسم؛ 2. توسعه شهرها و 
تفاوت میان شهر و روستا؛ 3. وابستگی به بیگانگان. این ها سه شکاف اساسی هویتی را ایجاد کرد. 
مالها و روحانیون، سکوالریسم را تهدید جدی علیه ارزش های خود تلقی و آن را تعرض به حریم 
شرع مقدس دانسته در برابر آن شوریدند. توسعه شهرها به قیمت فقر روستا و نابرابری میان این 
دو تبعیض را برمال و تنش ها را دامن زد. وابستگی به بیگانگان همواره روشن فکران، آزادی خواهان 
و آگاهان را رو در روی دولت قرار داده است. هرچند قانون اساسی ما بر انتخابات آزاد، سری و 
مستقیم تأکید نموده و شهروندی را به عنوان یک اصل مهم دموکراسی پذیرفته و حق انتخاب شدن 
و انتخاب کردن را همگانی دانسته است، اما هنوز راه درازی از درک درست این مقوالت داریم. 
در جامعه ای که هنوز فرهنگ سنتی حاکم است، نمی توان انتظار مشارکت سیاسی پویا و با نشاط 
قبیله ای است. جایی که فرهنگ  انتخاباتی ناشی از رسوب فرهنگ سنتی و  را داشت. چالش های 
اعتماد نباشد، فرهنگ تقلب است. جایی که روابط قومی مسلط است، سرمایه اجتماعی نه جایگاهی 
دارد نه نقشی. دولتی که در پی حذف رقابایش با ذهنیت خصمانه باشد، کم ترین تالشش تقلب در 
انتخابات است. در کشوری که شهروندانش به خودی و بیگانه تقسیم می گردند و قانون گریزی یک 
اصل است، مشارکت سیاسی تبلیغات فریبنده است و مردم یا مأیوس اند و یا بی تفاوت. و این ها 

چالش های بزرگ در انتخابات است.
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چکیده
گوناگون  عوامل  تأثیر  تحت  کنونی،  عصر  در  مختلف  جوامع  در  شهروندان  سیاسی  رفتار 
از مهم ترین رفتارهای سیاسی شهروندان، مشارکت سیاسی و  دارد. یکی  قرار  داخلی و خارجی 
رأی دهی آنان است که بیش از هر چیز دیگری، در محدوده ی عمل و تأثیر عوامل داخلی و خارجی 
قرار دارد. رفتار سیاسی شهروندان و رأی دادن شهروندان کشورهای مختلف، امروزه تحت تأثیر 
فاکتورهای داخلی و خارجی قرار می گیرد؛ این امر در دولت های ضعیف بیشتر مشهود است. از 
با چالش  را  انتخابات یک کشور  تأثیر می گذارد و  رفتار سیاسی شهروندان  بر  جمله عواملی که 
مواجه می کند، مداخالت کشورهای بزرگ جهانی و منطقه ای است. انتخابات آتی افغانستان نیز از 
این امر مستثنا نیست؛ بنابراین، از جمله عواملی که انتخابات آینده ی افغانستان را با چالش مواجه 
می کند، منافع و مداخله ی قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای است. در این مقاله، به بررسی و 
کنکاش مداخله ی قدرت های بزرگ به عنوان یکی از چالش های مهم برسر راه انتخابات افغانستان 

پرداخته می شود.
 

واژه های کلیدی: انتخابات، قدرت های بزرگ، قدرت های منطقه ای، افغانستان. 

قدرت های جهانی و منطقه ای و انتخابات افغانستان

سید طاهر عرفانی*

* پوهنیار )استادیار(، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران، کادر علمی دانشکده ی علوم سیاسی، دانشگاه 
خاتم النبیین)ص(، کابل، افغانستان.
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طرح مسأله 
است  اختیارکردن  و  برگزیدن  معنای  به  »نخب«  فعل  عربی  ریشه ی  از  »انتخابات«  واژه ی 
)عمید، 1379، ص280( و در کاربرد رایج آن، به معنای روش یا شیوه ای است برای برگزیدن تعداد 
معینی از افراد از میان شمار کثیری از کسانی که برای تصدی منصب یا مقامی خود را نامزد کرده اند. 
مردم در  نوع مشارکت  اندازه گیری ترین  قابل  و  برجسته ترین  انتخابات  )قاضی، 1373، ص102( 
فرایندی  انتخابات  اجرایی،  نظر  از  1382، ص125(  )توسلی،  می آید.  شمار  به  سیاسی  عرصه ی 
دموکراتیک، زمان مند )پایان دوره ای، میان دوره ای یا زودهنگام( و مکان مند )دارای مقیاس محلی، 

فرامحلی و سراسری( در جوامع مردم ساالر است. )پای، 1370، ص78( 
 انتخابات، پایه های حکومت مبتنی بر نظام دموکراسی را تشکیل می دهد و شرایط مناسبی 
را برای شرکت فعاالنه ی مردم در امر تعیین سرنوشت خودشان ایجاد می کند. انتخابات، بهترین 
روشی است که فرصت را فراهم می کند تا خواسته های مشروع و بحق مردم محقق شود. ساده ترین 
شکل مشارکت سیاسی، رأی دادن شهروندان به افراد، احزاب و گروه های سیاسی است. بدین جهت 
اهمیت پدیده ی انتخابات در ایجاد و بازنمایی میزان مشروعیت سیاسی، وسعت و مشارکت پذیری 
پاسخگویان سبب می شود تا فضای مناسب و درخور توجه برای بسط و گسترش دامنه ی قدرت 

اجتماعی ایجاد شود و ثبات سیاسی را در پی داشته باشد. 
قانون است که  بر  مبتنی  اقدامات  از سلسله  انتخابات رسمی، متشکل  طبیعی است که هر 
از طریق آن، مردم نمایندگان خود را برای اداره ی اموری تعریف شده انتخاب می کنند؛ به عبارت 
و  آرام  به صورت  را  یا جابه جایی قدرت  نخبگان  انتخابات سازوکاری است که چرخش  دیگر، 
دموکراتیک محقق می سازد. در این فرایند، ایده ها و سیاست های جدیدی وارد عرصه می شوند که 
ممکن است در تعارض جدی با افکار و برنامه های منتخبان گذشته باشند. انتخابات می تواند در 
فضای اجتماعی-سیاسی جامعه، دگرگونی چشم گیری ایجاد کند. زمانی که اکثریت جامعه از فضای 
موجود در کشور خسته شده اند، با انتخاب نمایندگان جدید موجب دگرگونی فضا می شوند. با تغییر 
تصمیم گیران و تغییر سیاست ها، زمینه برای تغییر در مناسبات و جایگاه بین المللی کشور نیز فراهم 

می شود. )قنبرلو، 1394، ص172(
به  می شود،  دولت ها  عالی  تصمیم گیران  مسالمت آمیز  تغییر  باعث  اینکه  ضمن  انتخابات 
بقای  ثبات و  به  بین المللی آن ها کمک می کند. مشروعیت، سپری است که  مشروعیت داخلی و 
سیستم سیاسی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصونیت می بخشد؛ البته مشروعیت هر نظام 
برخی  دارند.  اهمیت  نیز  کارآمدی،  مثل  دیگری؛  عناصر  نیست،  انتخابات  نتیجه ی  سیاسی صرفا 
نظام های سیاسی، اصوال مشروعیت خود را از طریق سازوکارهای غیرانتخاباتی پی گیری می کنند، 
اما نکته ی اساسی این است که در جهان امروز اهمیت انتخابات و دموکراسی به مثابه ی عامل تأمین 
مشروعیت، قویا افزایش یافته است. مشروعیت دموکراتیک از یک سو، پشتیبانی و رضایت داخلی 
را به همراه دارد و از سوی دیگر، بر قدرت و موقعیت بین المللی دولت اثر مثبت دارد. )قنبرلو، 

1394، ص174(
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شروع  نقطه ی  و  سیاسی  دوره ی جدید  اساس  »بُن«،  موافقت نامه ی  طالبان،  از  پس  افغانستان  در 
شکل گیری نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی تلقی می شود. افغانستان، حاکمیت مردمی و روی آوری 
به ارزش های دموکراتیک را بعد از اجالس »بُن«، متفاوت از تمام دوره های تاریخی خود تجربه 
کرد. شکل گیری فرایند جدید از تعیین سرنوشت توسط خود مردم در افغانستان، به عنوان فصل 
جدید از تاریخ این کشور و نویددهنده ی آینده ی بهتر برای مردم این مرزوبوم بعد از فرایند »بُن« 
با رأی  انتخابات در این کشور  تلقی می شود. فضای جدید سیاسی باعث شد تا چندین مرحله، 
مستقیم مردم برگزار شود و مردم در جهت تعیین سرنوشت خود با شور و نشاط در این انتخابات ها 
سرنوشت  تعیین  و  سیاسی  فرایندهای  در  مشارکت  و  انتخابات  به  مردم  دل گرمی  کنند.  شرکت 
توسط خودشان، تا زمانی این پدیده را مطلوب و امیدبخش نشان می دهد که احساس مهندسی و 
دست کاری در انتخابات از جانب قدرت های بانفوذ محلی، منطقه ای و بین المللی به وجود نیاید. در 
صورت به وجودآمدن این احساس در میان مردم، چه به صورت ذهنی و چه عینی، کارکرد مطلوب 
و اولیه ی انتخابات در نظام دموکراتیک از دست رفته و جای خود را به احساس یأس، سرخوردگی 

و دورشدن از اصول آرمانی جامعه می دهد. 
تعیین  فرایند  در  مردمی  مشارکت  آزمون  از  دور جدیدی  با  افغانستان  کنونی،  شرایط  در   
انتخابات ریاست جمهوری جدید که قرار است در سال 1398 برگزار  سرنوشت شان قرار دارد. 
با توجه به  شود، در یک فضای مملو از خستگی و عدم نشاط و انگیزه، از جانب توده ی مردم 
مداخالت کشورهای منطقه و جهان و مهندسی انتخابات به نفع گروه یا جناح یا فرد خاص مواجه 
است. در این مقاله، در پی پاسخ به این سوال هستیم که انتخابات ریاست جمهوری در سال 1398 
با چه چالش منطقه ای و بین المللی مواجه است؟ به عبارت دیگر مداخالت قدرت های منطقه ای 
و بین المللی چه چالشی برای انتخابات افغانستان در سال 1398 ایجاد می کند؟ فرضیه ای که در 
این مقاله به آزمون گذاشته می شود این است که جایگاه و اعتبار بین المللی دولت ها تابع متغیرهای 
مختلفی؛ از جمله سیستم اقتصادی قوی، توان مندی نظامی، ارزش های فرهنگی و سیستم سیاسی 
است. در صورت ضعیف بودن این مؤلفه ها در یک دولت، زمینه ی مداخالت قدرت های منطقه ای و 
بین المللی در آن کشور فراهم شده و فرایندهای دموکراتیک کشور دست خوش مهندسی قدرت های 

ذی نفع شده و سبب دل سردی مردم نسبت به پروسه ی انتخابات و مشارکت سیاسی خواهد شد. 

1. مبانی نظری
گرفته شده اند.  نظر  در  عنوان خرده نظام  به  مناطق  بین المللی،  نظام  مطالعه ی  و  بررسی  در 
)قاسمی، 1384، ص209( خرده نظام ها به خودی خود یک نظام هستند و می توان آن ها را مجزا 
و منفک از دیگران در نظر گرفت؛ اما در یک سطح تحلیل کالن سیستمی، یک مجموعه روابط 
در  اگرچه خرده نظام ها  بنابراین،  )بورتون، 1968، ص14(  دارد.  واحدها وجود  تمام  بین  پیچیده 
درون مرزهای خود به صورت یک نظام مستقل عمل می کنند، اما در درون نظام بین المللی، زیر 
از  مناطقی  به عنوان یک خرده نظام، شامل  بین المللی هستند. یک سیستم منطقه  نظام  مجموعه ی 
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جهان است که بازیگران تشکیل دهنده ی آن، از لحاظ جغرافیایی در همسایگی یکدیگر قرار دارند 
این  پیوند می دهد.  به یکدیگر  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن ها را  و عوامل مختلف سیاسی، 
وضعیت باعث می شود، رفتار هریک از آن ها بر دیگری تأثیر بگذارد. پیوندها بین اعضای منطقه و 
تأثیرپذیری اعضا از یکدیگر، موجب می شود تا مجموعه ی آن ها به صورت یک سیستم عمل کنند. 
لذا در بعضی از مطالعات منطقه ای، مناطق به عنوان یک سیستم تابع، که دارای سه بخش هستند در 
نظر گرفته شده است. این سه بخش عبارتند از: 1( بخش مرکزی؛ 2( بخش پیرامونی؛ 3( سیستم 

نفوذ و مداخله. )کانتوری و اشپیگل، 1970، ص30-20(
1(  بخش مرکزی، از یک یا چند کشور تشکیل شده است. این بخش، مرکز ثقل سیاست های 
منطقه ای است و بسیاری از تحوالت منطقه را شکل می دهد. معموال بخش مرکزی از چند کشوری 
با  بیشتری  سازمانی  پیوندهای  یا  و  مشترکند  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  زمینه های  دارای  که 

یکدیگر دارند تشکیل می گردد. 
2( بخش پیرامونی، شامل تمامی کشورهایی است که به دلیل متغیرهای سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی یا سازمانی از بخش مرکزی جدا می گردند؛ اما این جدایی، باعث حذف آن ها از منطقه 
بخش  اعضای  می کنند.  نقش  ایفای  منطقه ای  نظام  به  مربوط  سیاست های  در  آن ها  و  نمی شود 
پیرامونی اصوال با یکدیگر نامتجانس بوده و معموال کنش متقابل کم تری میان اعضای آن وجود 

دارد. 
3( سیستم مداخله و نفوذ، شامل بازیگرانی است که از لحاظ جغرافیایی در قلمرو سیستم 
نفوذ و  منطقه ای مداخله می کنند. سیستم  منافع در سیستم  اما جهت کسب  ندارد،  قرار  منطقه ای 
مداخله، از مشارکت سیاسی مهم قدرت های خارج از منطقه در مسائل و روابط منطقه ای به وجود 
می آید. بخش های مرکز و پیرامون هردو، شامل کشورهایی هستند که در درون منطقه قرار دارند، 
اما کشورهای عضو سیستم نفوذ، در خارج از منطقه قرار دارند. کشورهای عضو سیستم مداخله و 
نفوذ را قدرت های بزرگ تشکیل می دهند. این قدرت ها می توانند مناطق را تحت تأثیر قرار دهند. 
می آیند.  به حساب  منطقه ای  با سیاست های  بین المللی  اتصال سیاست های  قدرت ها حلقه ی  این 
بررسی نقش آن ها، چگونگی تأثیر نظام بین المللی بر نظام منطقه ای را قابل درک می کند. )قاسمی، 

1370، ص203(
مختلفی  اشکال  به  کشور،  یک  و  منطقه  یک  در  بزرگ  قدرت های  مداخله ی  و  مشارکت   

صورت می گیرد که مهم ترین آن ها عبارتند از: 
1( عضویت در ترتیبات چندجانبه، مانند ایجاد پیمان یا سازمان جهت دفاع مشترک؛

2( عضویت در ترتیبات دوجانبه، مانند ایجاد پیمان امنیتی متقابل؛ 
3( مداخله ی نظامی جهت حفظ وضع موجود یا بازگرداندن وضع سابق؛

4( براندازی؛ 
5( استفاده از ابزار سازمان ملل متحد برای دخالت در امور منطقه؛
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6( فعالیت های فرهنگی و آموزشی؛ 
7( تبلیغات؛

8( تجارت و سرمایه گذاری. )کانتوری و اشپیگل، 1970، ص30-26(
 قدرت های بزرگ و منطقه ای در یک کشور به تناسب شرایط و مسائل منطقه و کشور و 
یا اشکال مختلف را به صورت توأمان جهت  از اشکال مداخله و  باتوجه به توانایی خود، یکی 
تأثیرگذاری در یک منطقه به کار می گیرند؛ از این رو، با مداخله در کشورها، سبب ساز آثار مثبت و 
منفی می باشند. تعداد قدرت های صاحب نفوذ در یک منطقه نیز، بر چگونگی تأثیر آن ها در منطقه و 
کشورهای منطقه تأثیر دارد. در صورتی که در یک منطقه، تنها یک قدرت صاحب نفوذ باشد، وجود 
این  منطقه می شود.  در  به وجودآمدن ساختار تک قدرتی  باعث  منطقه،  این  در  قدرت مسلط  یک 
قدرت مسلط در منطقه، برای حفظ موقعیت و منافع خود، سیاست حفظ وضع موجود را در پیش 
می گیرد و از سویی، ورود قدرت های رقیب به منطقه و قدرت گرفتن هرگونه جریان مخالف در 
منطقه را جلوگیری می کند و یا از طریق تشویق، ترغیب و یا اجبار، آن ها را با خود همراه می نماید. 
ازاین رو، باعث یک پارچه شدن سیاست ها و جریان های منطقه ای می شود، که این امر باعث می شود، 
برنامه ها و سیاست ها در چارچوب قواعد و رویه های مرسوم و معمول تداوم یابد و تحت تأثیر 
وجود یک قدرت مسلط، تنش ها و درگیری ها محدود گردد و ثبات و آرامش نسبی در منطقه برقرار 

گردد. )قاسمی و ناظری، 1390، ص137-136(
 اما چنانچه در ساختار قدرت منطقه ای و یک کشور، دو یا چند قدرت دخالت داشته باشند، 
مداخله و نفوذ آن ها باعث بی ثباتی و درگیری در آن منطقه می شود. وجود قدرت های متعدد در 
باعث  باشند،  سنگین  رقابت های  و  متعارض  منافع  دارای  قدرت ها  این  اگر  به ویژه  منطقه،  یک 
بروز گرایش ها و جریان های متفاوت و متعارض در منطقه می گردد. در چنین وضعیتی، هریک از 
قدرت ها در جهت رهبری جریان ها و سیاست های منطقه ای خود با یارگیری و متحدشدن با بازیگران 
منطقه ای نزدیک به خود می کوشد تا فرایندها و مسائل منطقه ای را تحت تأثیر بگذارد. در چنین حالتی، 
حمایت از یک وضعیت و تالش برای حفظ وضع موجود، جای خود را به حمایت از یک جریان 
خاص با هدف تغییر و یا مدیریت وضع موجود برای رسیدن به وضع مورد نظر می دهد. حمایت 
هریک از قدرت ها از وضعی خاص، که منافع خود و متحدانش را در تحقق آن می بینند، باعث ایجاد 
دسته بندی های متفاوت و متعارض منطقه ای می گردد، که نتیجه ی آن، بروز رقابت های منطقه ای است. 
از طرف دیگر، اضافه شدن هر بازیگر در منطقه، افزایش تعداد صاحبان منافع در مسایل منطقه ای را 
به دنبال می آورد. هرچه تعداد صاحبان منافع در مسائل منطقه ای بیشتر باشد، احتمال رسیدن به تفاهم 
به همان نسبت، پایین تر می آید. لذا دخالت قدرت های بزرگ، موجب پیچیده ترشدن درگیری های 
منطقه ای می شود و از ایجاد تفاهم میان کشورهای منطقه جلوگیری به عمل می آورد. این امر ضمن 
آنکه به شکل گیری شکاف های منطقه ای منجر می شود، باعث تداوم و استمرار اختالفات و منازعات 

منطقه ای و در نتیجه، بی ثباتی و ناامنی می گردد. )قاسمی، 1370، ص205(
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کل گرایانه  رویکردهای  با  برخی  هستند؛  دسته  دو  اجتماعی  پدیده های  تحلیل  در  تئوری پردازان، 
وارد شده و آن ها را در قالب سیستم مورد بررسی قرار می دهند. به عنوان مثال، برای درک سیاست 
بین الملل، تمرکز بر امور سیاسی و روابط خارجی تک تک دولت ها، نه تنها وقت گیر است، بلکه 
به مثابه ی سیستمی  باید  این نگرش، جهان را  از آن حاصل نمی شود. براساس  قابل قبولی  نتایج 
الزامات آن عمل می کنند. سیستم  دانست که دولت ها اجزاء آن هستند و در چارچوب قواعد و 
بنا به تعریف آناتول راپوپورت، کلیتی است که به واسطه ی وابستگی متقابل اجزایش به صورت 
کل عمل می کند. )دوئرتی، فالتز گرا، 1372، ص224( از جمله کسانی که سیسستم و نظام را در 
سیاست بین الملل بسیار برجسته می کند، رئالیست های ساختارگرا، مخصوصا کنت والتز است. والتز 
در تحلیل ماهیت سیستم بین المللی به بعد امنیتی آن محوریت داده و آن را به ساختار آنارشیک 
سیستم بین الملل نسبت می دهد. )ر.ک: والتز، 1979( ایمانوئل والراشتاین هم نگاه ساختارگرایانه 
و سیستمیک دارد؛ اما بعد اقتصادی سیستم بین الملل را کلیدی تلقی کرده و بر نقش تعیین کننده ی 
واژه ی  از  بین الملل،  سیستم  جای  به  می دهد  ترجیح  که  وی  می کند.  تأکید  سرمایه داری  سیستم 
»سیستم جهانی« استفاده کند، بر آن است که، اولویت ساختار انباشت سرمایه در سیستم جهانی 
مدرن باعث شده در تعامالت دولت ها، اقتصاد به مثابه ی زیربنای سیستم اقتصادی نقش ایفا کند. 
)ر.ک: والر اشتاین، 1979( سیستم بین الملل متشکل از چندسیستم تابعه ی منطقه ای است که هریک 
پیوندهای  که  است  همدیگر  با  تعامل گر  هم جوار  کشور  یا چند  دو  یا  یک،  از  متشکل  آن ها،  از 
مشترک قومی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی با همدیگر دارند و گاه احساس همانندی و 
هویت آن ها با اقدامات و طرز تلقی کشورهای که خارج از این سیستم تابعه هستند، تشدید می شود. 

)قنبرلو، 1388، ص48(

2. پیشینه ی مداخله ی قدرت های بزرگ در افغانستان 
 به طور کلی، سرزمین محصور در خشکی افغانستان، مکمل جغرافیایی راهبردی همسایگانش 
از راهبردهای نظامی  ناچار بخشی  به  باشد،  است و اصوال کشوری که دارای موقعیت راهبردی 
به شمار می رود. افغانستان نیز از این پتانسیل برخوردار بوده است. بدین ترتیب، جاذبه های ژئوپلیتیکی 
افغانستان، توجه ابرقدرت ها را از زمان های گذشته بدان جلب نموده است. جایگاه این کشور در 
سده های 18و 19، زمانی که بازی بزرگ میان روسیه و بریتانیا به اوج خود رسیده بود، را می توان 
در تئوری قدرت دریایی ماهان مورد بررسی قرار داد. در آن زمان، دسترسی هرچه بیشتر و بهتر 
به آب های آزاد و تنگه ها می توانست نقشی تعیین کننده در قدرت کشورها داشته باشد. روس ها در 
آرزوی دیرینه ی خود برای دسترسی به آب های گرم مترصد دست یابی به آب های اقیانوس هند و 
خلیج فارس بودند. از طرف دیگر، بریتانیا تمام تالش خود را انجام می داد تا با جلوگیری از این 
اقدام روس ها، سلطه ی خود را بر آب های منطقه تثبیت و تداوم بخشد. بنابراین افغانستان صحنه ی 

رقابت این دو قدرت گشته بود. )صفوی و شیخیانی، 1389، ص2( 
امروزه نیز افغانستان در تئوری قدرت دریایی ماهان مورد توجه می باشد؛ زیرا قدرت ها به 
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واسطه ی حضور در اقیانوس هند و خلیج فارس، می توانند بر بخش اعظم انرژی دنیا نظارت داشته 
دلیل هرچه  به  بلکه  افغانستان کاسته نشده؛  اهمیت  از  تنها  نه  ماهان،  نظریه ی  بنابراین در  باشند. 

پررنگ ترشدن نقش انرژی، بیشتر نیز شده است. 
اهمیت  سرد،  جنگ  دوره ی  در  ویژه  به  جدید،  قدرت  عنوان  به  متحده  ایاالت  ظهور  با 
افغانستان بیشتر از منظر تئوری  هارتلند مکیندر و ریملند اسپایکمن قابل بررسی می باشد. در زمان 
گفتمان ژئواستراتژیک، که رقابت های شوروی و امریکا به اوج خود رسیده بود، کشور افغانستان به 
دلیل اینکه بخشی از  هارتلند را تشکیل می داد، مورد توجه دو قدرت شوروی و امریکا بود. به دنبال 
اینکه، تئوری ریملند از طرف نیکوالس اسپایکمن مطرح شد، ایاالت متحده در نظر داشت با تسخیر 
مضاعف  نقش  دارای  افغانستان  بنابراین،  دهد؛  قرار  بیشتر  تنگنای  در  را  ریملند، شوروی  مناطق 
گردید. بدین ترتیب، پس از جنگ جهانی دوم، خصوصا در زمان جنگ سرد، کشور افغانستان با 
قرارگرفتن در نظریات  هارتلند و ریملند، نقشی مهمی را در سیاست های کشورهای قدرتمند بازی 

کرد. )صفوی و شیخیانی، 1389، ص7( 
 به دنبال فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، گفتمان نظامی و موقعیت های ژئواستراتژیک 
جای خود را به گفتمان اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک داد. مالک قدرت در قرن بیست ویکم، 
توانمندی اقتصادی در سطح بین المللی است و بدین لحاظ، خاورمیانه و باالخص منطقه ی خلیج فارس 
و دریای خزر، به دلیل داشتن این توانمندی، از مناطق مهم ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خواهند 
ایران،  کشور  با  و همسایگی  استراتژیک  انرژی  بیضی  با  مجاورت  دلیل  به  افغانستان  بازهم  بود. 
مرکز  هارتلند جدید، بر اهمیت آن افزوده شد. امروزه با اهمیت یافتن منابع انرژی  هارتلند انرژی، 
افغانستان می تواند اهمیت خود را در سیاست های جهانی بیشتر نشان دهد. )صفوی و شیخیانی، 

1389، ص8(
 البته باید تأکید کرد که به گفته ی جیمز روزنا، کشورهای ضعیف و کم تر توسعه یافته بیشتر 
از نظام بین الملل تأثیر می پذیرد و کم تر تأثیرگذار است. به هر میزان که دولت در نظام بین الملل 
آن کشور  در  منطقه ای  و  قدرت های جهانی  مداخالت  زمینه ی  باشد،  برخوردار  بیشتر  قدرت  از 
محدود می شود و به هر میزان که دولت ضعیف باشد و توان دفاع از خود را نداشته باشد و برای 
تأمین نیازمندی های خود در عرصه های مختلف نیازمند قدرت های جهان و منطقه ای باشد، زمینه ی 

مداخالت قدرت های جهانی و منطقه ای هرچه بیشتر فراهم می شود. 
خود،  تاریخ  طول  در  که  است  توسعه یافته  کم تر  و  کشورهای ضعیف  جمله  از  افغانستان 
مخصوصا در دهه های اخیر یا دولت نداشته است و یا هم اگر دولت بوده، فقط اسم دولت بر آن ها 
امر،  این  نداشته است.  قابل توجه در عرصه های مختلف  توان مندی  گذاشته می شده و هیچ گونه 
وسوسه ی قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای را برای مداخله در کشور ضعیفی مثل افغانستان 
فراهم کرده است، که همیشه خواست قدرت های جهان و منطقه ای، حرف اول را در این کشور 

زده است و می زند. 
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3. قدرت های بزرگ بین المللی و ثبات بی ثباتی سیاسی در افغانستان 
 از جمله متغیر های ثابت در مسأله ی ثبات و بی ثباتی در افغانستان، وجود رقابت قدرت های 
فرامنطقه ای در تحوالت افغانستان است، که بدون شک می تواند به نوعی باعث تسریع در روند ثبات 
در افغانستان و یا بی ثباتی در این کشور باشد. رقابت قدرت های فرامنطقه ای؛ از قبیل ایاالت متحده، 
روسیه و چین، که نه تنها دارای منافع متقابل و مستقیم با افغانستان هستند، که روابط پیچیده، متضاد 
و گاه متقابلی نیز با کشورهای منطقه ای دارند، باعث افزایش حساسیت و پیچیدگی مقوله ی ثبات و 
امنیت در افغانستان شده است. نوع کنش و واکنش قدرت های فرامنطقه ای و جهانی، تعیین کننده ی 
جهت  از  ضعیف  و  ژئوپلیتیک  جهت  از  مهم  کشوری  یک  عنوان  به  افغانستان  بی ثباتی  و  ثبات 
انتخابات  افغانستان، مخصوصا  انتخابات های  ساختارهای سیاسی است. شفافیت و عدم شفافیت 
ریاست جمهوری سال 1398، نیز از مسائلی است که با مداخله و عدم مداخله ی قدرت های جهانی 

گره خورده است. 
1-3. محور منافع امریکا به عنوان ابرقدرت در افغانستان

تعدادی از پژوهشگران، منافع امریکا در افغانستان را این گونه مطرح می کنند، که امریکا سعی 
دارد بر منابع تروریست ها در افغانستان مسلط شود و از طرفی، به نوعی از شر گروه های اسالمی که 
به افغان های عرب معروف اند خالص شود. در کنار این موضوعات، یافتن راهی برای جلوگری از 
تجارت مواد مخدر، محاصره  ی سیاسی اقتصادی ایران و به حاشیه راندن روسیه و جلوگیری از نفوذ 

منطقه ای آن، در مراحل بعدی استراتژی ایاالت متحده قرار دارد.
دیدگاه ایاالت متحده در باره ی اهمیت افغانستان در طول تاریخ این کشور یکسان نبوده و 
دارای کش وقوس های زیادی بوده است. زمانی، نگاه کامال استراتژیک از جانب امریکا به افغانستان 
ایاالت متحده همیشه بر  به بوته فراموشی سپرده است.  افغانستان را  وجود داشته و زمانی دیگر، 
اساس منافع خود و وجود رقبای خود، نگاه به افغانستان را تعریف کرده است. بعد از حادثه ی 
یازدهم سپتامبر، نگاه امریکا به افغانستان، یک نگاه همه جانبه و استراتژیک است. کراتهامر در این 
مورد می گوید: دیدگاه قوی من در باره ی اهداف مان این است که همانا ناگزیریم به افغانستان حمله 
را آغاز کنیم. آنجا باید جایی باشد که بتوانیم قدرتمان را به معرض نمایش بگذاریم و هم چنین، موفق 
شویم. ما نباید پیروزی کامل را در پیداکردن اسامه از قاره ای به قاره ای دیگر بدانیم و موفقیت را چنین 
معنا کنیم، بلکه پیروزی باید با سقوط کامل رژیم طالبان معنا پیدا کند. حمله به افغانستان برای تمامی 
رژیم های دیگری که به نوعی از تروریسم حمایت می کنند یا به آن ها پناه می دهند، حاوی یک پیام 
و اولتیماتیوم است: هدف ما این است که مرداب و لجن زار را نابود کنیم و با حذف پناهگاه های 
تروریستی در دولت های مستقل، این کار را انجام خواهیم داد. اگر دولت های مستقل از ما بترسند 
به  از تروریسم عالقه مند خواهند بود.  و فکر کنند ممکن است واژگون شوند، کم تر به حمایت 
عالوه، اگرچه تروریست ها به صیانت نفس بی اعتنا هستند و دست به اقدامات انتحاری می زنند، 
دولت ها غیرمنطقی نیستند و نمی خواهند سقوط کنند. ما در باره ی حکومت های انتحاری، تجربه ی 
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اندکی داریم. فشار و قدرت باید بر دولت ها اعمال شود، نه بر افراد. )فرشادگهر، 1381، ص203(
فضای فکری ورود ایاالت متحده به افغانستان بعد از سال 2001 براساس همین تفکر است و 
پیش بینی می شود، حضورش را کماکان در این کشور تداوم دهد. در پی این حضور، منافع فراوانی 
هم از لحاظ تسلیحاتی و استراتژیک به دست آورد. افغانستان به عنوان قلب آسیا، زمینه ی تحکیم 
نفوذ امریکا در مرکز استراتژیک آسیا )نقطه ی تالقی منافع استراتژیک روسیه، چین و ایران به عنوان 
کشورهای که هژمونی امریکا را به چالش کشیده اند( را فراهم خواهد کرد. کنترل تحرکات سیاسی 
کشورهای منطقه که برخی از آن ها دارای سالح های هسته ای اند و در عین حال به دلیل پتانسیل هایی 
که این منطقه برای پناه دادن و رشد گروه های تروریستی دارد، و هم چنین مساعدبودن این کشور 
برای کشت و قاچاق مواد مخدر و نیز وجود ذخایر عظیم انرژی نفت، گاز و آب )آسیای میانه، خزر 
و خلیج فارس(، فرصت راهبردی مساعدی برای بهره برداری عظیم از پروژه های نظامی )گسترش 
تسلیحات(، سیاسی )طرح خاورمیانه ی بزرگ و تثبیت تفوق و هژمونی امریکا( و اقتصادی )کنترل 
و بهره گیری از منابع عظیم انرژی منطقه( تدوین کنندگان استراتژی نوین امنیت ملی ایاالت متحده 

برای قرن 21 خواهد بود. )تمنا، 1387، ص115( 
2-3. محور منافع روسیه در افغانستان 

روسیه به دنبال احیای نقش سنتی خود در افغانستان است. این تالش باید به گونه ای باشد که 
موجب تحریک گروه های اسالمی در جمهوری های سابق شوروی نشود. در صورت وقوع چنین 
حالتی، امنیت ملی روسیه به مخاطره خواهد افتاد. عالوه بر آن، روسیه تالش می کند با بازنگری 
نقش خود در افغانستان، به نوعی با یک جانبه گرایی ایاالت متحده در این منطقه مقابله کند. این 
حرکت، نوعی مبارزه ی پیش گیرانه برای جلوگیری از تسری بحران به جمهوری های سابق روسیه 

و در حاشیه قرارگرفتن روسیه نیز محسوب می شود. )محمودی، 1389، ص261(
 روسیه نقش مهمی را در تجهیز گروه های شمال، مخصوصا نیروهای مسعود، بازی کرده 
است. به دنبال عقب نشینی شوروی از افغانستان و فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه که دیگر دارای 
مرز مشترک با افغانستان نبود، از منطقه عقب نشینی کرد. روسیه اهداف پاکستان را در افغانستان و 

آسیای مرکزی به عنوان سپهر امنیتی خود تلقی می کرد. )رابین، 2014، ص56(
 برخالف ایاالت متحده که در دور دست ها واقع شده است، روسیه کشوری در آسیای میانه 
است، و از نگاه این کشور، دالیل حضور روسیه در آسیای مرکزی، مستدل تر از حضور امریکا در 
منطقه است. روسیه همواره و مصرانه به جنوب و به افغانستان نگاه ویژه دارد. دولت افغانستان 
در حال خرید تجهیزات نظامی روسی است و از سوی دیگر، امریکایی ها مجبورند از روسیه برای 

ترانزیت بار ناتو از طریق مرزهای شمال افغانستان اجازه بگیرند. 
از سوی دیگر، روسیه هم چنین نگران راه های آبی جدید است که باعث می شود کشورهای 
آسیای میانه را از مسیر ترانزیت روسیه بی نیازسازد. به ویژه اینکه، نگاه روسیه به کشورهای آسیای 
مرکزی و قفقاز به گونه ای است که این منطقه را حیاط خلوت خود می داند و از این منطقه به عنوان 
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خارج نزدیک یاد می کند. لذا روس ها نمی توانند ناظر و شاهد از دست رفتن منافع سابق خود در 
این جمهوری ها باشند و خود را مستحق تر از بقیه در سرمایه گذاری در بخش گاز این کشورها و 

صادرات آن به اروپا می دانند. )رابین، 2014، ص56( 
3-3. محور چین به عنوان قدرت بزرگ در افغانستان 

 چین نقش عمده و با این وجود عمدتا ناشناخته در تجهیز نظامی مجاهدین در دوران اشغال 
ایاالت متحده،  با  تا زمان عقب نشینی شوروی، چین به طور مخفیانه  شوروی، بازی کرده است. 
با طالبان وارد  پاکستان و عربستان سعودی در این عملیات همکاری داشت. چین در زمانی هم 
گفتگو شده بود و هم یک سری پیام های هشدار به پاکستان فرستاد؛ از قبیل اینکه زمینه ی تصویب 
قطع نامه ی شورای امنیت را مبنی بر اعمال تحریم طالبان فراهم خواهد کرد. )رابین، 2014، ص58(
تمایل چین به دخالت در امور افغانستان نیز در چارچوب سیاست این کشور درآسیای میانه 
می گنجد که دو اصل را مالک قرار می دهد: تحت کنترل قراردادن کانون اسالم گرایی افراطی و تأمین 
سوخت برای خود. عالوه بر آن، منابع طبیعی و دست نخورده ی افغانستان، چین را نیز مشتاق به 

پی گیری جدی مسائل افغانستان کرده است. 
 چین از مهم ترین کشورهای صنعتی جهان و صادرکننده ی اقالم تجارتی به حساب می رود. 
صادرات این کشور به تمام قاره های دنیا رو به افزایش است و این کشور در صدد یافتن کوتاه ترین 
و ارزان ترین راه برای صادرات خویش می باشد. افغانستان یکی از کوتاه ترین راه ها برای صادرات 

چین به کشورهای آسیای مرکزی، جنوب آسیا، ایران و کشورهای عربی است. 
 اما چین برای رسیدن به اهداف خود با مشکالتی نیز مواجه است. چین از حضور نظامی 
امریکا در افغانستان و یکه تازی آن کشور به شدت ناراضی است و مسائل افغانستان را به دقت 
نقش  تا  می داند  آسیا، حق کشورش  نظامی  و  اقتصادی  قدرت  برترین  بنابراین،  دارد.  نظر  تحت 

ملموسی در موضوع همسایگان خویش داشته باشد. )رابین، 2014، ص58( 
 4-3. محورهای منافع قدرت های منطقه ای در افغانستان 

بحران  در  به نوعی  افغانستان  همسایه ی  کشور  شش  هر  افغانستان،  بحران  تاریخ  طول  در 
این  از  تعدادی  است.  بوده  همراه  و ضعف  با شدت  آن ها  دخالت  اما  بوده اند؛  دخیل  افغانستان 
را  عظیمی  نقش آفرینی  و  داشته  قرار  افغانستان  تحوالت  و  کانون حوادث  در  منطقه ای  بازیگران 
در مسائل افغانستان داشته اند و تعدادی دیگر، به صورت نظاره گر و از پشت صحنه و به صورت 

محتاطانه، مداخالت خود را برای تأمین منافع خود در این کشور داشته اند. 
1-3-4. قدرت منطقه ای پاکستان 

پاکستان  برابر  با هند، کشوری که هشت  برابری  به دست آوردن  را در  امنیت خود  پاکستان 
است، می بیند. همین رقابت، منجر به تخریب اقتصاد پاکستان در ارتباط با هزینه های نظامی مفرط، 
انباشت زرادخانه ی هسته ای سریع در جهان و استفاده از »استراتژی های نامتقارن«؛ از قبیل حمایت 
از شورشیان و گروه های افراطی )ظرفیت هایی که توسط ایاالت متحده در جریان جنگ افغانستان 
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در  را  پاکستان، جنگ  نظامی  است. حاکمان  استراتژیک، شده  یافت(، و جستجوی عمق  تحکیم 
افغانستان در مورد مسأله ی  با  افغانستان به عنوان یک فرصت برای بازگشت روابط تعارض آمیز 
پشتونستان می دید. در نتیجه، دولت های جانشین، قطع نظر از ایدئولوژی، از گروه های اسالمی در 

افغانستان حمایت می کند. )رابین، 2014، ص49-45(
اهداف چهارگانه ی پاکستان از جنبه ی ژئوپلیتیکی به ایجاد یک دولت هم سو و ضعیف در 
افغانستان منتهی شده  افغانستان، نادیده گرفتن خط مرزی دیورند، تضعیف قدرت و توانایی ملی 
است. از نظر ژئوکالچری، حمایت از قوم خاص و بسط نفوذ ایدئولوژیک در افغانستان مد نظر 
عمق  دادن  مرکزی،  آسیای  منطقه ی  به  مستقیم  دست رسی  ژئواستراتژیکی،  جنبه ی  از  می باشد. 
استراتژیک به پاکستان در برابر هند و تحت تأثیرقراردادن روابط ایران و افغانستان مورد نظر است. 
امکان  مرکزی،  آسیای  بازار  و  پاکستان  بین  ترانزیت  حیاتی  راه  گشایش  ژئواکونومیکی،  نظر  از 
دست رسی به منابع نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی و تبدیل افغانستان به بازار کاالهای مصرفی 

کشورش، مد نظر قرار گرفته است. )آقاجری، کریمی، 1394، ص65(
2-3-4. محور ایران و تحوالت افغانستان 

از جمله کشورهای همسایه ی افغانستان که دارای مرزهای طوالنی مشترک زیاد با افغانستان 
است و اشتراکات فرهنگی، زبانی و دینی نیز دارد، جمهوری اسالمی ایران است. افغانستان حدودا 
افغانستان  و  افغانستان  برای  مهم  )آبی(  گذرگاه  ایران  دارد.  ایران  با  مشترک  مرز  کیلومتر   978
دروازه ی ایران به آسیای میانه و چین است. استراتژی ایران در افغانستان، طیفی از منافع سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی را دربرمی گیرد. با توجه به موقعیت افغانستان در منطقه ی آسیای میانه و اشتراکات 
فرهنگی دیرینه بین ایران و افغانستان، سقوط طالبان بهترین فرصت را جهت ایفای نقش فعال تر در 

اختیار ایران قرار داد. )آقاجری، کریمی، 1394، ص256(
با  که  را مطرح می کند  دیگری  دیدگاه  افغانستان،  در  ایران  نقش  مورد  در  رابین  بارنت  اما 
توجه به این دیدگاه، ایران نیز در صورت احساس تهدید از جانب همسایه ی شرقی خود، می تواند 
چالش هایی را برای افغانستان به وجود آورد. رابین معتقد است که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
و ظهور طالبان، ایران را به سیاست فعال تر سوق داد که در این سیاست فعال تر، حمایت مالی و 
نظامی را از گروه های فراتر از صاحبان منافع شیعه گسترش داد. زمانی که رژیم نجیب اهلل فروپاشید، 
ایران به تشکیل و مسلح کردن »اتحاد شمال« به عنوان جمعیت اسالمی کمک کرد. این کار ایران به 
این دلیل بود که جلو فعالیت گروه های تحت حمایت ایاالت متحده، پاکستان و عربستان سعودی 
تنها  افغانستان و پاکستان،  مانع ایجاد کند. خطوط لوله ی گاز و نفت از آسیای مرکزی از طریق 
مسیر جنوبی غیر از مسیری بود که از ایران می گذرد. ساخت چنین خط لوله، ایاالت متحده را قادر 
می سازد که اهدافش را در ارتباط با آسیای مرکزی به بازارهای انرژی بین المللی توسط مسیری غیر 
از ایران، انتخاب کند. ایاالت متحده، طرح انزوای ایران را با این کار داشت. )رابین، 2014، ص52( 
خارجی  سیاست  مورگنتا،  هادی  گفته ی  به  که  می شود  مشخص  الذکر  فوق  مسائل  به  توجه  با 
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دولت ها، منافع ملی آن هاست. در صورتی که منافع ایران ایجاب کند، می تواند سیاست ضدنفوذ 
ایاالت متحده و عربستان را در افغانستان اتخاذ کند و مانع فعالیت های ایاالت متحده شود. با توجه 
به قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی که در سال 2014 میان افغانستان و ایاالت متحده امضا 
ایران  امریکا را در منطقه فراهم کرد، طبیعی است که دولت  شد و زمینه ی حضور طوالنی مدت 
مخالفت های خود را با این طرح بروز و ظهور دهد و چالش هایی را بر سر راه ایاالت متحده به 

وجود بیاورد. 
3-3-4. اختالفات هند و پاکستان و تأثیر آن بر فرایندهای دموکراتیک افغانستان

در سال 1947 میالدی، قانون آزادی هند از پارلمان انگلیس گذشت و لرد لوئی باتن، طرح 
تقسیم هند را به دو قسمت مسلمان نشین و هندونشین اعالم و بیان داشت که قدرت سیاسی در 
15 آگوست به دو دولت جدید هند و پاکستان انتقال می یابد. تولد دو کشور جدید هند و پاکستان 
و شکل گیری مرزهایی که تا دیروز برای ساکنین مناطق مرزی، محلی از اعراب نداشتند، مشکالت 

بی شماری را با خود در پی داشت. )بهمنی، 1382، ص49(
 کشمیر از جمله مناطقی است که از بدو شکل گیری کشور پاکستان تاکنون مورد اختالف دو 
کشور بوده و دو کشور چندین مرتبه به خاطر آن، در مقابل هم صف آرایی کرده اند؛ به گونه ای که 
این مسأله، به مسأله ای حل نشدنی در روابط دو کشور تبدیل شده و بر شدت آتش رقابت نظامی 
و سیاسی دو کشور افزوده است و هریک از دو کشور سعی کرده اند گوی سبقت را از دیگری 

بربایند. )حسین، 2008(
الزم به ذکر است که در عرصه ی سیاسی، رقابت دو کشور به دو شکل تجلی یافته است؛ در 
وهله ی اول، طرفین سعی کرده اند روابط خود را با دیگر کشورها براساس اتحاد با یک کشور، 
علیه رقیب خود تعریف کنند و براین اساس، کشوری که از روابط خوبی با هند یا پاکستان 
برخوردار است، از داشتن روابط با دیگری محروم خواهد شد. در وهله ی دوم، دو کشور به 
تالش مضاعفی دست زده اند تا به مناطق نفوذی دست یابند که برای دیگری حیاتی به حساب 
آید و با تهدید کشور رقیب در عمق استراتژیکش، آن کشور را تحت فشار قرار داده و کفه ی 
موازنه را در رویارویی احتمالی و کسب منافع به نفع خود تغییر دهند. یکی از این مناطق نفوذ 
در رقابت هند و پاکستان، افغانستان است که در هر دوره، یکی از دو کشور سعی کرده اند با 
حمایت از دولت حاکم یا گروه های داخلی، نقش فعالی در عرصه ی داخلی افغانستان ایفا کرده و 

نقش دیگری را خنثی نمایند. )حسین، 2008( 
افغانستان عنصر استراتژیک مهمی برای هند و پاکستان در منطقه به حساب می آید، حمله به 
کارگران هندی در هتلی در کابل )26 فبروری 2010(، یکی از نشانه های جنگ نیابتی است که بین 
دو کشور در خاک افغانستان جریان دارد. این رقابت بین هند و پاکستان از چشم مقامات افغانستان 
دور نمانده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین دولت افغانستان، ضمن درک ابعاد پیچیده ی 
رقابت هند و پاکستان بر سر کسب نفوذ در کشورش اظهار داشت که: ما نمی خواهیم میدانی برای 
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جنگ های دیگران باشیم. وی هم چنین افزود: ما در افغانستان این موضوع را به خوبی درک می کنیم 
که بدون پاکستان و همکاری اش با افغانستان، صلح و ثبات غیرممکن است. 

4. منافع اقتصادی کشورهای منطقه و فرامنطقه و چالش های انتخاباتی در افغانستان
در  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  رقابت های  انگیزه های  از  یکی  اقتصادی  منافع  تردید،  بدون 
تحوالت افغانستان محسوب می شود؛ به گونه ای که منافع قدرت های منطقه ای و منافع قدرت های 
برای  افغانستان  در  کلیدی  مهره های  روی کارآمدن  است.  زده  گره  باهمدیگر  را  فرامنطقه ای 
کشورهای منطقه و فرامنطقه در تأمین منافع اقتصادی آن ها بسیار مهم تلقی می شود. کشورهای 
مختلف منطقه و فرامنطقه، هرکدام منافع اقتصادی را در افغانستان دنبال می کنند و روی کارآمدن 
باعث می شود که  این مسأله  تأمین کند.  بیشتر  را  منافع آن ها  مهره های کلیدی آن ها می تواند 
هرکدام به فکر روی کارآوردن کسانی باشند که منافع شان را بهتر بتوانند در افغانستان تأمین کند؛ 

امری که باعث می شود انتخابات افغانستان به صورت مهندسی شده برگزار شود. 
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور جمهوری های آسیای میانه، کشورهایی که 
سرشار از معادن طال و نقره بودند در مرزهای شمالی افغانستان متولد شدند. از سوی دیگر، وجود 
منابع گاز طبیعی در ترکمنستان و تعهد شرکت های امریکایی مبنی بر احداث خطوط لوله ی گاز 
ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان، که خود محتاج ثبات در افغانستان بود، بر اهمیت این 
افغانستان، طبیعی بود که منافع نیروهای خارجی  منطقه افزود. با شکل گیری چنین منافعی در 
دچار تضاد و تقابل شود. برای مثال، در راستای منافع پاکستان-امریکا می بینیم که فروپاشی 
اتحاد شوروی و گرایش پاکستان به غرب موجب شد که پاکستان به فکر پی گیری مسیری باشد 
که بتواند از آن طریق به قدرت اقتصادی جنوب غرب آسیا تبدیل شود و برای این منظور، 
سعی در رسیدن به بازارهای آسیای میانه و منابع سرشار گاز و نفت این منطقه نمود. در این 
راستا پاکستان قرارداد واردات گاز طبیعی از ترکمنستان را مورد تصویب قرار داد، اما تنها شرط 
عملی شدن این قرارداد، وجود حکومت مرکزی قوی و متعاقب آن، ثبات در افغانستان برای تأمین 

امنیت این طرح بود. )رابین، 2008(
 شرکت های امریکایی نیز تالش کردند انتقال نفت و گاز آسیای میانه به دیگر مناطق جهان 
را برعهده بگیرند. به همین منظور، شرکت امریکایی »یونوکال« قراردادی با ترکمنستان برای 
قرارداد در واقع  این  نمود.  امضا  افغانستان  از طریق  پاکستان  به  این کشور  انتقال گاز طبیعی 
امتیازی بود که امریکایی ها به پاکستان دادند تا از یک سو ایران را در آسیای میانه به حاشیه برانند 
و از سوی دیگر، منافع پاکستان را در این منطقه در مقابل منافع ایران قرار دهند. روی دیگر 
این مسأله، انتقال نفت و گاز از خاک روسیه است. در صورتی که روسیه بخواهد نقش فعالی 
در معادالت این منطقه بازی کند، این سناریو می تواند برگ برنده ای برای روس ها برای اعمال 

فشار به امریکا باشد. )محمودی، 1389، ص250(
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نتیجه گیری 
 با وجود گذشت هفده سال از سقوط طالبان و تالش های بسیاری که در جهت تأمین امنیت 
و ثبات و دموکراسی سازی و انتخابات شفاف و عادالنه در افغانستان صورت گرفته است، هنوز 
این مسأله در این کشور به قوت خود باقی مانده است که اختالفات موجود بسیار ریشه ای بوده و 
حل آن، ابعاد گسترده ای را طلب خواهد کرد و انتظار انتخابات واقعا دموکراتیک و شفاف با وجود 
متوجه شده  متحده  ایاالت  یازده سپتامبر،  از حمالت  داشت. پس  نباید  را  زیاد  منافع کشورهای 
است که دیگر هیچ گونه تضمین امنیتی وجود ندارد. کشورهای اروپایی نیز ممکن است در تیررس 
این حمالت قرار بگیرند. غرب برای تأمین امنیت خود مجبور به گسترش حوزه ی نفوذ خود در 
افزایش حوزه ی نفوذ خود،  نیز به منظور احیای نقش سابق و هم چنین  این منطقه است. روسیه 
آسیای میانه را هدف قرار داده است. هند و پاکستان در تقابل با یکدیگر دایره ی رقابت خود را به 
افغانستان کشانیده اند و هم چنین عربستان و ایران به دلیل رقابت های شدید بر سر هژمونی منطقه ای 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در افغانستان به رقابت و خنثی کردن منافع همدیگر می پردازند. 
مجموعه ای این مسائل باعث می شود که در مجموع انتخابات های افغانستان و مخصوصا انتخابات 
ریاست جمهوری در محاق رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گیرد و مداخالت کشورهای 
منطقه و جهان، سایه ی سنگین خود را بر سر انتخابات افغانستان برای انتخاب شدن فرد هم سو با 

منافع شان انداخته است. 
توجه به این مسأله که وجود چه دولتی و به رهبری چه کسی در افغانستان ضامن منافع این 
یا آن دولت است، آتش رقابت را در بین کشورها بر سر افغانستان افرخته و مشتعل کرده است. 
با  ثبات در آن کشور  از گره خوردن مسأله ی  این کشور حاکی  انتخابات های  افغانستان و  اوضاع 
اختالفات حل نشدنی میان هند و پاکستان، ایران و عربستان در سطح منطقه و ایاالت متحده، روسیه 
و چین در سطح فرامنطقه است. مجموعه ای این رقابت های الینحل، تمامی فرایند های دموکراتیک 
افغانستان از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان را شدیدا با چالش مواجه کرده 
است و انتظارات مردم برای دموکراسی سازی در این کشور، روز به روز با یأس مواجه می شود؛ زیرا 

مداخالت عریان قدرت های منطقه و فرامنطقه را شاهد هستند. 
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چکیده
انتخابــات یکــی از راه هــای گزینــش سیاســی اســت کــه از طریــق آن، حاکمیــت مــردم در 
ــد  ــد. در افغانســتان جدی ــور می ده ــه را تبل ــه شــده و مشــارکت سیاســی در جامع ــه نهادین جامع
هــم، انتخابــات بــه عنــوان یــک راه بــرای گزینــش سیاســی در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا ســمبل 
ــک و  ــای غیردموکراتی ــا رفتاره ــات ب ــور، انتخاب ــن کش ــفانه در ای ــا متاس ــد؛ ام ــردم باش اراده ی م
ــه  ــود کــه چــرا چنیــن رفتارهــای غیردموکراتیــک و متقلبان ــن ب ــه همــراه اســت. ســوال ای متقلبان
ــا عوامــل  ــی ی ــی و بیرون ــود کــه عوامــل درون ــن ب ــه ای ــه ی اولی ــات وجــود دارد. فرضی در انتخاب
شــخصیتی و عوامــل موقعیتــی، باعــث چنیــن رفتارهایــی می شــود. یافته هــای تحقیــق نشــان داد 
کــه مــردم زمانــی اقــدام بــه یــک رفتــاری می کننــد کــه نســبت بــه آن یــا عقیــده داشــته باشــند 
و یــا اینکــه در شــرایط اجبــار قــرار گیرنــد؛ یعنــی عوامــل درونــی و بیرونــی هرکــدام بــه نوبــه ی 
ــه  ــردم ب ــات افغانســتان، م ــد. در انتخاب ــت ده ــات جه ــردم را در انتخاب ــار م ــد رفت خــود می توان
ــاور و  ــه آن ب ــا نســبت ب ــه ی ــک کشــانیده شــد ک ــای غیردموکراتی ــه ســمت رفتاره ــل ب ــن دلی ای
احساســی پیــدا کــرده بودنــد و یــا اینکــه تحــت شــرایط فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی، مجبــور به 
انجــام آن شــدند. عواملــی مثــل شــخصیت و نگرش هــا، بــه عنــوان عامــل درونــی و عواملــی مثــل 
موقعیت هــای فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی بــه عنــوان عامــل بیرونــی، رفتارهــای غیردموکراتیــک 

مــردم در انتخابــات را شــکل داده اســت. 

کلیدواژه ها: روان شناسی، رفتارگرایی، نگرش، شخصیت، فرهنگ سیاسی و انتخابات. 

رفتارشناسی انتخابات در افغانستان جدید

* پوهنیار )استادیار(، ماستر روابط بین الملل، کادر علمی دانشکده ی علوم سیاسی، دانشگاه خاتم النبیین)ص(، کابل، 
افغانستان.

رمضان علی فصاحت*
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مقدمه
انتخابــات از مســایل مهــم و اساســی هــر جامعــه ای اســت کــه بــر مبنــای آن، حاکمیــت مردم 
ــد  ــی می توان ــات، زمان ــه ی انتخاب ــردم از ناحی ــت اراده ی م ــیند. حاکمی ــور می نش ــه ظه ــه منص ب
ــا  ــردد. ام ــزار گ ــه و شــفاف برگ ــه صــورت درســت، عادالن ــه ب ــته باشــد ک ــوم داش ــا و مفه معن
ــم  ــات افغانســتان، ه ــد. انتخاب ــواره دچــار اشــکال و مســأله می باش ــم در افغانســتان هم ــن مه ای
ــراه  ــک و هم ــواره غیردموکراتی ــدگان، هم ــه ی رأی دهن ــم از ناحی ــدگان و ه ــه ی برگزارکنن از ناحی
ــک  ــک معضــل اجتماعــی و ی ــه ی ــن موضــوع ب ــه ای ــه ای ک ــب گســترده می باشــد؛ به گون ــا تقل ب

مســأله و چالــش کالن سیاســی تبدیــل شــده اســت.
ــد،  ــی در افغانســتان جدی ــه چــرا رفتارهــای انتخابات ــن اســت ک ــه وجــود دارد ای ــی ک بحث
چنیــن مســأله دار و چالشــی و غیردموکراتیــک بــوده و می باشــد؛ به گونــه ای کــه امــروزه همــگان 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــده اس ــاور ش ــال بی ب ــی، کام ــارکت جمع ــده ی مش ــات و پدی ــه انتخاب ــبت ب نس
ــد.  ــح ده ــی را توضی ــای انتخابات ــی رفتاره ــد به خوب ــه می توان ــت ک ــب« واژه ای اس ــر، »تقل دیگ
حــال اگــر رفتارهــای غیــر دموکراتیــک و تقلــب در انتخابــات را بــه عنــوان یــک رفتــار در نظــر 
ــات افغانســتان تقلــب وجــود  ــه چــرا در انتخاب ــد مطــرح شــود ک ــن پرســش می توان ــم، ای بگیری
دارد؟ بــه عبــارت دیگــر، علــل و عواملــی کــه می توانــد ایــن رفتــار را توضیــح دهــد، چیســت؟ 
ایــن تحقیــق بــه دنبــال یافتــن علــل و عواملــی اســت کــه بتوانــد چرایــی رفتارهــای انتخاباتــی در 

افغانســتان را توضیــح دهــد. 
ــای  ــل رفتاره ــد، دلی ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــق حاض ــه ی تحقی ــه ی اولی فرضی
غیردموکراتیــک و متقلبانــه ی مــردم در انتخابــات افغانســتان می توانــد دو دلیــل »درونــی/ شــخیصتی 

« و »بیرونــی/ موقعیتــی« باشــد. 
ــل  ــپس عوام ــده، س ــی ش ــات بررس ــم و کلی ــدا مفاهی ــوق، ابت ــش ف ــه پرس ــخ ب ــرای پاس ب
ــه  ــال آن، ب ــه دنب ــه و ب ــرار گرفت ــکاش ق ــورد کن ــی م ــای انتخابات ــر رفتاره ــذار ب ــی تاثیرگ درون
عوامــل بیرونــی تاثیرگــذار بــر رفتارهــای انتخاباتــی پرداختــه شــده اســت. در پایــان، جمع بنــدی 

ــت.  ــده اس ــام ش ــق انج ــری از کل تحقی و نتیجه گی

1. مفهوم شناسی
ــدادی از مفاهیمــی  ــد بررســی تع ــات افغانســتان، نیازمن ــرای بررســی رفتارشناســی انتخاب ب
هســتیم کــه در ایــن تحقیــق، نقــش دارد. ایــن مفاهیــم عبارتند از: مشــارکت سیاســی، روان شناســی، 

شــخصیت، نگــرش و رفتارشناســی. 
1-1. مشارکت سیاسی

یکــی از مفاهیمــی کــه در ایــن تحقیــق بــه کار مــی رود، مفهــوم مشــارکت سیاســی می باشــد. 
انتخابــات در واقــع ممثــل مشــارکت سیاســی مــردم اســت. میــزان و کم وکیــف مشــارکت سیاســی 
ــا  ــراه ب ــی هم ــار انتخابات ــر رفت ــته باشــد. حــاال اگ ــش داش ــر مشــروعیت سیاســی نق ــد ب می توان
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تقلــب باشــد، ایــن امــر می توانــد بــر مشــروعیت سیاســی هــم تاثیــر بگــذارد. 
در تعریــف مشــارکت سیاســی گفتــه شــده اســت کــه عبــارت اســت از »درگیــری سیاســی«. 
)آشــتیانی، 1385؛ راش، 1393( بــه عبــارت دیگــر، مشــارکت سیاســی؛ یعنــی درگیــر شــدن مــردم 
ــا  ــه ت ــن مرحل ــد از کم  تری ــه مســایل و موضوعــات سیاســی. مشــارکت سیاســی می توان نســبت ب
بیشــترین مرحلــه را دربــر گیــرد. از شــرکت مــردم در گــوش دادن بــه اخبــار سیاســی گرفتــه تــا 
ــرد در  ــدن ف ــی، درگیرش ــارکت سیاس ــد: »مش ــکل راش می گوی ــذا مای ــدن. ل رأی دادن و کاندیدش
ســطوح مختلــف فعالیــت در نظــام سیاســی از عــدم درگیــری تــا داشــتن مقــام رســمی سیاســی 

ــت.«)راش، 1393، ص123( اس
ــی و ســلبی  ــی باشــد. مشــارکت منف ــت و منف ــد مثب ــن، مشــارکت سیاســی می توان هم چنی
ــر مبنــای  ــه معنــای عــدم مشــارکت و یــا شــرکت نکردن در امــور سیاســی می باشــد کــه اگــر ب ب
ــی،  ــد سیاس ــزه و قص ــا انگی ــال( ب ــات )مث ــردم در انتخاب ــرکت نکردن م ــی ش ــد؛ یعن ــی باش سیاس
خــود یــک نــوع مشــارکت سیاســی اســت. )راش، 1393، ص123( پــس در برخــی مــوارد، عــدم 
مشــارکت سیاســی مــردم می توانــد بــه ایــن دلیــل باشــد کــه در انتخابــات شــفافیت وجــود نــدارد. 

ایــن هــم یــک نــوع مشــارکت سیاســی اســت. 
امــا مشــارکت سیاســی یــا درگیرشــدن سیاســی در معنــای اثباتــی خــود، بــه ایــن معناســت 
کــه مــردم ســعی می کننــد از طریــق حضــور گســترده در انتخابــات بــر سرنوشــت خودشــان تاثیــر 
ــا غیرشــفاف باشــد. معمــوال در کشــورهای  ــه صــورت شــفاف ی ــد ب ــن امــر می توان ــد. ای بگذارن
ــاالی انتخاباتــی، مشــارکت مــردم می توانــد مایــه ی مشــروعیت دهی  پیشــرفته و دارای ســابقه ای ب
بــه نظــام سیاســی باشــد و از طریــق انتخابــات، حاکمیــت اراده ی مــردم در نظــام سیاســی تمثیــل 
ــای حاکمیــت اراده ی  ــه معن ــچ گاه ب ــا در کشــورهای جهــان ســوم، مشــارکت مــردم هی گــردد. ام
ــی  ــورت واقع ــه ص ــه را ب ــی« در جامع ــی نمایندگ ــوم »دموکراس ــد مفه ــت و نمی توان ــردم نیس م
ــه ایــن خاطــر کــه انتخابــات یــک امــر شــفاف و عادالنــه و تنهــا مســیر گزینــش  تبــارز دهــد؛ ب

سیاســی نیســت. 
مایــکل راش در تبییــن مشــارکت سیاســی گفتــه اســت کــه عوامــل چنــدی باعــث افزایــش 
یــا کاهــش مشــارکت سیاســی می شــود. ایــن عوامــل می توانــد فرضیــه ی اصلــی ایــن تحقیــق را 
ــی،  ــا عوامــل شــخصیتی و موقعیت ــی ی ــی و بیرون ــات برســاند کــه می گفــت: عوامــل درون ــه اثب ب
ــد:  ــکل راش می گوی ــد. مای ــح ده ــی را توضی ــده ی اجتماع ــود زن ــک موج ــار ی ــد رفت می توان
ــت  ــی؛ موقعی ــای سیاس ــد: انگیزه ه ــر می کن ــل تغیی ــار عام ــه چه ــته ب ــی بس ــارکت سیاس مش

ــی.)راش، 1393، ص135( ــط سیاس ــخیصتی؛ و محی ــای ش ــی؛ ویژگی ه اجتماع
پــس مشــارکت سیاســی بــه معنــای درگیرشــدن در امــر سیاســی اســت کــه هــم می توانــد 
معنــای مثبــت و ایجابــی، و هــم معنــای منفــی و ســلبی داشــته باشــد. در ایــن نوشــتار، مشــارکت 
سیاســی بــه معنــای ایجابــی آن، یعنــی درگیرشــدن در امــور سیاســی، در نظــر گرفتــه می شــود کــه 

متاســفانه همــراه بــا تقلــب و چالــش می باشــد. 
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2-1. روان شناسی سیاسی
روان شناســی از واژه هــای پرکاربــرد امــروزه علــوم اجتماعــی می باشــد و در علــم سیاســت 
ــه  ــن وجــود در تعریــف آن گفت ــا ای ــراوان می باشــد. ب ــرات ف ــط بین الملــل هــم دارای تاثی و رواب
ــده اســت.«  ــی موجــود زن ــای ذهن ــار و فراینده ــه ی رفت ــم مطالع ــی »عل ــده اســت: روان شناس ش

ــتیانی، 1385، ص14( )آش
روان شناســی بــه معنــای مطالعــه ی علمــی رفتــار و فرایندهــای ذهنــی اســت؛ )ر.ک: 
ــه صــورت علمــی  ســاالری فر و دیگــران، 1393( یعنــی رفتــار و واکنش هــای موجــود زنــده را ب

ــد.  ــرار می ده ــون ق ــورد آزم ــی، م و تجرب
ــار و  ــی رفت ــه ی علم ــی، مطالع ــی سیاس ــی، روان شناس ــف روان شناس ــه تعری ــه ب ــا توج ب
فرایندهــای ذهنــی افــراد در عرصــه ی سیاســی اســت. یعنــی رفتــار سیاســی آدم هــا و یــا رفتارهــای 
ــور از  ــتیانی، 1385( منظ ــد. )ر.ک: آش ــرار می ده ــی ق ــه ی علم ــورد مطالع ــی را م ــای سیاس آدم ه
ــه یــک  ــا نســبت دادن پدیده هــا و رخ دادهــا ب ــوع اســناددادن و ی ــار، یــک ن مطالعــه ی علمــی رفت
ــع  ــناد در واق ــران، 1393( اس ــاالری فر و دیگ ــد. )س ــول آن می باش ــل قب ــی و قاب ــل زیربنای عام
ــی،  ــل زیربنای ــن عام ــد. ای ــبت ده ــی نس ــل زیربنای ــک عام ــه ی ــا را ب ــل پدیده ه ــد عل می خواهن

ــی باشــد.  ــی و بیرون ــر موقعیت ــک ام ــا ی ــی ی ــی و درون ــر ذهن ــک ام ــد ی می توان
3-1. رفتارشناسی

رفتارشناســی، ریشــه در روان شناســی دارد؛ امــا بــا ایــن فــرق کــه بــه نظــر جــان واتســون، 
چیــزی بــه نــام ذهــن وجــود نــدارد و همه چیــز برمبنــای محــرک و پاســخ قابــل تبییــن می باشــد؛ 
ــل  ــرک و عام ــک مح ــال ی ــد، در قب ــر می زن ــده س ــود زن ــک موج ــه از ی ــاری ک ــر رفت ــی ه یعن
تحریک کننــده اســت. ایــن مســأله ســبب شــد کــه عــده ای نظریــه ی رفتــاری را در تحلیــل سیاســی 

ــد.  ــرار دهن ــل ق ــار تحلی ــت داده و آن را معی ــل دخال ــط بین المل و رواب
ــه و  ــل تجرب ــل قاب ــط بین المل ــه در رواب ــی ک ــه هرموضوع ــد ک ــر، گفته ان ــن خاط به همی
ــی،  ــر رفتارشناس ــر از منظ ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــاری باش ــی و معی ــد علم ــد، نمی توان ــون نباش آزم
مســایل و پدیده هــای روابــط بین الملــل، بیشــتر تحــت تاثیــر روش و چگونگــی مطالعــه قــرار دارد 
ــت،  ــل امنی ــایل مث ــی، مس ــی و آرمان گرای ــه ی واقع گرای ــال در نظری ــی آن. مث ــه هستی شناس و ن
ــت،  ــت چیس ــه امنی ــد. اینک ــل می باش ــط بین المل ــی رواب ــایل اساس ــاه، مس ــت، آزادی و رف عدال
ــی،  ــر رفتارگرای ــه از منظ ــد؛ در حالی ک ــم می باش ــاه چیســت، مه ــت چیســت، و آزادی و رف عدال
چگونگــی مطالعــه ی آن مهــم اســت؛ یعنــی آیــا می شــود مضوعــات فــوق را بــه ســبک و ســیاق 
تجربــی و علمــی مطالعــه کــرد یــا نــه؟ اگــر امــکان چنیــن مطالعــه ای در ایــن موضوعــات وجــود 
نداشــته باشــد، نمی توانــد علمــی باشــد. پــس در رفتارشناســی بــه دنبــال پیداکــردن علــت پایــه ای 
یــک رفتــار و یــا یــک پدیــده هســتیم. »هــر رفتــار، آشــکارا از دو عامــل مهــم درونــی و بیرونــی 
ــران،  ــاالری فر و دیگ ــی.« )س ــارهای محیط ــا و فش ــد از: نگرش ه ــه عبارتن ــرد ک ــمه می گی سرچش
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1393، ص128( بــه عبــارت دیگــر هــر رفتــاری، می توانــد دو عامــل درونــی و یــا بیرونــی داشــته 
ــم،  ــه کنی ــه صــورت خــاص مطالع ــان واتســون ب ــر ج ــن موضــوع را از منظ ــر ای ــا اگ ــد. ام باش
رفتارشناســی، بررســی رفتــار یــک موجــود زنــده تحــت عامــل بیرونــی و دادن محــرک می باشــد 
ــه ی  ــی، مطالع ــس رفتارشناس ــت. پ ــه اس ــام پذیرفت ــی، انج ــف روس ــتر در روش پاول ــه بیش ک

ــد.  ــی می باش ــا محرک های ــک محــرک ی ــه ی ی ــده تحــت ارای ــود زن رفتارموج
4-1. شخصیت

یکــی از واژه هــای پرکاربــرد در ایــن تحقیــق، واژه  ی شــخصیت می باشــد. کلمــه ی 
ــالح،  ــا در اصط ــد. ام ــاب« می باش ــای »نق ــه معن ــی »personality« ب ــادل انگلیس ــخصیت، مع ش
ــز ســازد.  ــر را از دیگــری متمای ــک نف ــد ی ــه می توان ــارت از یک ســری ویژگی هــای اســت، ک عب
ایــن موضــوع می توانــد در ســطح ملــی هــم قابــل طــرح باشــد؛ بــه ایــن معنــا کــه یــک ملــت و 
ــازد.  ــز می س ــوم متمای ــر اق ــه آن را از دیگ ــد ک ــای می باش ــری ویژگی ه ــوم، دارای یک س ــک ق ی
ــک  ــار ی ــی رفت ــل اصل ــی، از عوام ــث سیاس ــخصیت در بح ــه ش ــت ک ــده اس ــه ش گفت
ــه از  ــی ک ــه کس ــت ک ــده اس ــه ش ــد. حتاگفت ــده می باش ــک تصمیم گیرن ــا ی ــت مدار و ی سیاس
ــت  ــد، حقیق ــرد سیاســت مدار را تشــخیص ده ــد شــخصیت ف ــد و نتوان سیاســت ســخن می گوی
ــه اســت:  ــذا از رابطــه ی انســان و سیاســت ســخن گفت ــد؛ ل سیاســت را نتوانســته اســت درک کن
»بزرگ تریــن خطــای تفکــر سیاســی مــا ایــن اســت کــه بــدون اشــاره بــه انســان، بخواهیــم از علــم 
سیاســت ســخن بگوییــم.« جمیــز بریــس گفتــه اســت کــه علــم سیاســت ریشــه در روان شناســی 

دارد. )آشــتیانی، 1385، ص13(
ــرد را از  ــک ف ــه ی ــود ک ــالق می ش ــای اط ــه ای از ویژگی ه ــه مجموع ــخصیت، ب ــس ش پ
ــی  ــه ی قوم ــا کتل ــت« و ی ــک »مل ــورد ی ــد در م ــف می توان ــن تعری ــز می ســازد. ای دیگــران متمای
ــردم را از  ــا یــک م ــوم و ی ــی یــک مجموعــه از ویژگی هــای کــه یــک ق هــم صــادق باشــد؛ یعن

ــازد.  ــز می س ــران متمای دیگ
5-1. نگرش

ــد؛  ــار می باش ــد، عواطــف و رفت ــامل عقای ــداری؛ ش ــل نســبتا پای ــای عوام ــه معن نگــرش ب
ــاری  ــای رفت ــات و فراینده ــف و احساس ــل، عواط ــناخت و تعق ــامل ش ــل ش ــن عوام ــی ای یعن
ــرش  ــه ی نگ ــه نتیج ــد؛ بلک ــرش نمی دانن ــزء نگ ــار را ج ــی، رفت ــان برخ ــن می ــد. در ای می باش
ــاری  ــد نوعــی رفت ــه یــک موضــوع، می توان ــرد نســبت ب ــد؛ یعنــی شــناخت و عواطــف ف می دانن
خاصــی را بــه وجــود بیــاورد. )ســاالری فر و دیگــران، 1393، ص123( بــه عبــارت دیگــر، مــردم 

به گونــه ای رفتــار می کننــد کــه می اندیشــند و احســاس می کننــد. 
ــا  ــه در بحــث م ــل مهــم و اساســی باشــد ک ــد ســه عام ــر نگــرش می توان ــر ب ــل مؤث عوام
ــری  ــامل یادگی ــناختی؛ ش ــل ش ــرد: عوام ــل قرارگی ــوب تحلی ــوان چارچ ــه عن ــد ب ــم می توان ه
اجتماعــی، مشــاهده و تقلیــد، و مقایســه ی خــود بــا دیگــران؛ عوامــل انگیزشــی یــا عاطفــی؛ شــامل 
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ــی؛  ــا فرهنگ ــادی، ی ــت اقتص ــل وضعی ــی؛ مث ــا اجتماع ــخصیت، ی ــل ش ــردی؛ مث ــای ف محرک ه
عوامــل ژنتیکــی؛ مثــل وراثــت. )ســاالری فر، 1393، ص119( بــه عبــارت دیگــر، عوامــل مختلفــی 
در ســاختن نگــرش افــراد نقــش داد؛ امــا پــس از آنکــه نگــرش ســاخته شــد، می توانــد رفتارهــای 
فــرد در یــک زمینــه را تعییــن کــرده و جهــت دهــد. پــس نگــرش شــامل شــناخت، عواطــف و 
رفتــار می باشــد و بــه عنــوان یــک عامــل درونــی و نــرم، می توانــد رفتارهــای انتخاباتــی را شــکل 

دهــد. 
6-1. فرهنگ سیاسی

ــگ  ــت. فرهن ــی اس ــگ سیاس ــرد دارد، فرهن ــق کارب ــن تحقی ــه در ای ــای ک ــی از واژه ه یک
ــد  ــته باش ــش داش ــه بخ ــد س ــری می توان ــد. جهت گی ــری می باش ــای جهت گی ــه معن ــی ب سیاس
ــا تعریــف نگــرش تــا حــدودی یکســان می باشــد. فرهنــگ سیاســی  کــه از ایــن جهــت بیشــتر ب
عبــارت اســت از جهت گیری هــای: شــناختی، عاطفــی و قضاوتــی؛ یعنــی فرهنــگ سیاســی شــامل 
ــردن  ــات، و قضاوت ک ــف و احساس ــل، عواط ــناخت ها و تعق ــد: ش ــی می باش ــه ی اساس ــه مولف س
ــی،  ــای اجتماع ــا، گروه ه ــی ملت ه ــری ذهن ــی، جهت گی ــگ سیاس ــذا »فرهن ــردن. ل و گزینش ک
ــار سیاســی را شــکل می دهــد.«  ــا حــدی الگوهــای رفت ــه سیاســت اســت و ت ــا افــراد نســبت ب ی

ــتیانی، 1385، ص21( )آش
مرحلــه ی قضاوت کــردن در تعریــف فرهنــگ سیاســی، می توانــد همــان رفتــار در 
مفهــوم نگــرش باشــد؛ یعنــی هــر رفتــاری را کــه یــک مــردم و یــا یــک کشــور انجــام می دهــد، 
نتیجــه ی شــناخت و عواطــف آن می باشــد. بــا ایــن وجــود، فرهنــگ سیاســی را دارای ســه نــوع 
ــوم نگــرش در روان شناســی می باشــد:  ــان مفه ــه هم ــبیه ب ــی ش ــه خیل ــری دانســته اند ک جهت گی
»جهت گیری هــای شــناختی کــه نمایان گــر دانــش درســت یــا نادرســت از نظــام سیاســی اســت«؛ 
»جهت گیری هــای تاثیرگــذار کــه نمایان گــر احســاس تعلــق، درگیــری و به کارگیــری، رد و 
ــه  ــی ک ــر ارزش یاب ــی ب ــه هدف هــای سیاســی اســت«؛ و »جهت گیری هــای مبتن ــکار و توجــه ب ان
نمایان گــر داوری هــا و اعتقــادات دربــاره ی هدف هــای سیاســی اســت.« )آشــتیانی، 1385، ص21(

ــه مســایل  ــا درگیرشــدن ب ــری سیاســی و ی ــای درگی ــه معن ــن، مشــارکت سیاســی ب بنابرای
سیاســی بــه صــورت اثباتــی یــا ســلبی می باشــد؛ روان شناســی سیاســی بــه معنــای مطالعــه ی علمــی 
ــا رفتارهــای سیاســی اشــخاص سیاســی اســت؛ رفتارشناســی،  رفتارهــای سیاســی اشــخاص، و ی
ــی آن؛  ــه ای و اساس ــای پای ــه علت ه ــار ب ــک رفت ــل و ی ــک عم ــناددادن ی ــت از اس ــارت اس عب
ــه  ــگ سیاســی ب ــار؛ و فرهن ــا، عواطــف و رفت ــی از باوره ــل نســبتا ثابت ــای عوام ــه معن نگــرش ب

ــد.  ــه ش ــر گرفت ــراد در نظ ــی اف ــی و قضاوت ــناختی، عاطف ــری ش ــای جهت گی معن

2. کلیات: چارچوب نظری
ــه  ــم ک ــری بپردازی ــوب نظ ــح دو چارچ ــل و توضی ــه تفصی ــم ب ــث، می خواهی ــن بح در ای
ــاری و  ــری رفت ــوب نظ ــد: چارچ ــح می باش ــی و توضی ــل بررس ــق قاب ــن تحقی ــای آن، ای برمبن
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چارچــوب نظــری فرهنــگ سیاســی. برمبنــای ایــن دو چارچــوب می توانیــم بــه آســانی 
رفتارشناســی انتخاباتــی افغانســتان را توضیــح دهیــم؛ بــه ایــن معنــا کــه علــل و عوامــل رفتارهــای 
غیردموکراتیــک و یــا متقلبانــه ی انتخابــات در افغانســتان چــه می توانــد باشــد؟ چارچــوب نظــری 
ــد.  ــح ده ــی توضی ــی را به خوب ــن رفتارشناس ــد ای ــردو می توان ــی ه ــگ سیاس ــاری و فرهن رفت

1-2. نظریه ی رفتاری
ــد  ــار می کنن ــه ای رفت ــه گون ــردم ب ــرا م ــه: »چ ــد ک ــن بحــث می کن ــاری از ای ــه ی رفت نظری
کــه رفتــار می کننــد.« )مــارش و اســتوکر، 1384( بــه عبــارت دیگــر؛ در تحلیــل رفتــاری، محقــق 
ــوع  ــده ی دیگــر اســت. ن ــا هــر موجــود زن ــار یــک سیاســت مدار و ی ــال فهــم علــت رفت ــه دنب ب
ــناختن  ــردن و ش ــی دارد و پیداک ــم، علت ــر حاک ــر سیاســت مدار و ه ــار سیاســی ه ــم و رفت تصمی
ایــن علــت، وظیفــه ی تحلیــل رفتــاری اســت کــه ریشــه در روان شناســی دارد. بــه همیــن خاطــر 
در تعریــف روان شناســی گفتــه شــده اســت کــه روان شناســی؛ یعنــی »مطالعــه ی علمــی رفتــار و 
فرایندهــای ذهنــی.« روان شناســی اجتماعــی هــم کــه شــاخه ای از روان شناســی می باشــد، چنیــن 
ــان  ــی می ــل روان ــر متقاب ــار اجتماعــی انســان«؛ »تاثی ــل رفت ــه و تحلی تعریــف شــده اســت: »تجزی
انســان و جامعــه«؛ »علــم مطالعــه ی افــراد در موقعیــت گروهــی«؛ »روان شناســی اجتماعــی، دانشــی 
اســت کــه بــه مطالعــه ی علمــی تاثیــر متقابــل افــراد، بــر یکدیگــر می پــردازد و در صــدد یافتــن 
علــل و چگونگــی پدیدایــی رفتــار، احساســات و افــکار افــراد در موقعیت هــای اجتماعــی اســت.« 
ــار  ــی رفت ــم چرای ــال فه ــه دنب ــی ب ــی، روان شناســی اجتماع ــه عبارت ــاالری فر، 1393، ص4( ب )س
ــار  ــل رفت ــم عل ــا در فه ــالش م ــه ت ــناد ب ــد. »إس ــناد« می گوین ــا »إس ــه آن اصطالح ــه ب ــت ک اس
ــدی  ــارت از فراین ــناد عب ــدر، »اس ــر  های ــه تعبی ــاره دارد« و ب ــان اش ــار خودم ــز رفت ــران و نی دیگ
اســت کــه افــراد به کارمی گیرنــد تــا رویداد هــا )رفتارهــا( را بــه عوامــل زیــر بنایــی خــود پیونــد 
ــی  ــا جامعه شناس ــت ب ــن جه ــی از ای ــی اجتماع ــاالری فر، 1393، ص43( روان شناس ــد.« )س دهن
ــارت اســت از  ــه شــده اســت کــه عب خیلــی نزدیــک اســت. در تعریــف جامعه شناســی هــم گفت

ــا نهادهــای اجتماعــی.« )راش، 1393( ــار انســان و ی »مطالعــه ی اجتماعــی رفت
ــار  ــا جامعه شناســی هــردو علمیســت کــه می خواهــد رفت پــس روان شناســی اجتماعــی و ی
موجــود زنــده، در زمینــه ی اجتماعــی آن را مطالعــه نمایــد. هــردوی ایــن امــر می توانــد نظریــه ی 
رفتــاری را توضیــح دهــد. بنابرایــن، نظریــه ی رفتــاری بــه دنبــال ایــن اســت کــه دلیــل اساســی و 
پایــه ای رفتارهــای افــراد در حیطــه ی سیاســی و اجتماعــی را بدانــد. ایــن دلیــل می توانــد یــک امــر 
ذهنــی و یــا درونــی باشــد یــا یــک امــر عینــی و بیرونــی. بــه عوامــل ذهنــی، عامــل شــخصیتی و به 
ــرد  ــک ف ــی ی ــاالری فر، 1393، ص43( یعن ــردد؛ )س ــالق می گ ــی اط ــل موقعیت ــی، عام ــل عین عام

ممکــن اســت رفتــارش تحــت تاثیــر عامــل شــخصیتی اش باشــد یــا عامــل موقعیتــی اش. 
ــل  ــع دو دســته عوام ــه تاب ــه: »عمــل سیاســی بهین ــه شــده اســت ک ــن خاطــر گفت ــه همی ب
ــر  ــته ی دیگ ــود و دس ــای« موج ــا« و »واقعیت ه ــل »موقعیت ه ــن عوام ــته از ای ــت؛ یک دس اس
»امیدهــا«، آرزوهــا و آرمان هــا هســتند؛ بنابرایــن، وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب بــر عمــل 
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ــتیانی، 1385، ص29(  ــذارد«. )آش ــر می گ ــردن آن تاثی ــی و بهینه ک سیاس
بــا ایــن وجــود، نظریــه ی رفتــاری بیشــتر بــه دنبــال ایــن امــر اســت کــه مســایل سیاســی و 
روابــط بین الملــل بایــد در مقولــه  ی تجربیــات مــورد بحــث قــرار گیــرد؛ یعنــی هرنــوع مطالعــه ی 
روابــط و مســایل سیاســی بایــد قابــل تجربــه و آزمــون باشــد. قابــل مشــاهده و تکــرار باشــد و اگــر 
ــیم  ــه بخش تقس ــه س ــا را ب ــر گزاره ه ــر، کارل پوپ ــه همین خاط ــد. ب ــی باش ــد علم ــه، نمی توان ن
ــی را  ــف خط ــه تعری ــای ک ــی گزاره ه ــت؛ یعن ــه« اس ــه »این همان گویان ــای ک ــد: گزاره ه می کن
ــه  ــزاره ی دوم، گزاره ایســت ک ــح می دهــد؛ گ ــن، همــان اســت« را توضی ــی »ای ــد، یعن ــان می کن بی
قابــل اثبــات و تجربــه و آزمــون اســت؛ یعنــی هرکســی می توانــد آن را تجربــه و آزمــون نمایــد. 
ــتوکر، 1384،  ــارش و اس ــت. )م ــزاره نیس ــن دو گ ــدام از ای ــوم، هیچ ک ــزاره ی س ــه گ در حالی ک
ــون  ــی و قابل آزم ــزاره ی تجرب ــد، گ ــار باش ــل اعتب ــد قاب ــر می توان ــر پوپ ــه از نظ ص109( آنچ
ــک  ــتی ی ــان چیس ــف و بی ــرای تعری ــدودی ب ــا ح ــم ت ــه ه ــن همان گویان ــای ای ــت. گزاره ه اس
ــتوکر،  ــارش و اس ــدارد. )م ــی ن ــچ ارزش ــوم، هی ــزاره ی س ــا گ ــد؛ ام ــد خــوب باش ــیء می توان ش

1384، ص109(
ــای  ــد: رفتاره ــق باش ــل تطبی ــد قاب ــی می توان ــوارد مختلف ــاری در م ــه ی رفت ــرد نظری کارب
نهادهــای درون ملــی، در ســطح ملــی و یــا نهادهــای بیــرون ملــی. مــا در ایــن تحقیــق می خواهیــم 
عوامــل مؤثــر بــر رفتارهــای انتخاباتــی در داخــل کشــور را بررســی کنیــم. بــه ایــن معنــا کــه عوامل 
و انگیزه هــای کــه در رأی   دادن مــردم، مشــارکت سیاســی مــردم، و یــا حتــا تقلــب انتخاباتــی مــردم 

نقــش داشــته، چــه می توانــد باشــد. 
ــی  ــل اصل ــد: 1( دالی ــته باش ــل را داش ــرو ذی ــد قلم ــاری می توان ــه ی رفت ــع نظری در واق
ــگان و  ــار نخب ــل رفت ــه؛ 2( تحلی ــک جامع ــده ی رأی دادن در ی ــی پدی ــی و بررس مشــارکت سیاس
کشــف رابطــه بیــن عقایــد و رفتارهای شــان؛ و 3( تحلیــل روابــط بین الملــل برمبنــای رفتارهــای 
واحدهــای ملــی و دیگــر بازیگــران مثــل ســازمان های بین المللــی و اشــخصاص مهــم و تاثیرگــذار. 
ــی  ــامل رفتارشناس ــد: ش ــه باش ــیع و فراخ دامن ــد وس ــاری می توان ــل رفت ــرو تحلی ــس قلم پ
افــراد، مــردم، و دولت هــا. امــا همــه ی مــوارد فــوق در ایــن نکتــه اشــتراک دارنــد کــه تصمیمــات 
ــد.  ــته باش ــی داش ــت و عوامل ــد عل ــار می توان ــن رفت ــار اســت و ای ــک رفت ــان ی و عملکردهای ش
ــا  ــه ت ــورد بررســی قراردهــد ک ــا را م ــن رفتار ه ــر ای ــر ب ــل مؤث ــاری می خواهــد عوام ــه رفت نظری
حــدودی زیــادی قابــل مشــاهده و یــا حتــا تجربــه می باشــد. در تبییــن رفتــار یــک موجــود زنــده، 
ــه عنــوان محــرک بیــان شــده تــا  نقــش »محرک«هــا می توانــد مهــم باشــد؛ یعنــی عواملــی کــه ب

اثــر آن بــر رفتــار موجــود زنــده را مــورد بررســی قراردهــد. 
حــاال بــر مبنــای نظریــه ی رفتــاری، ایــن ســوال قابــل طــرح بــود کــه »چــرا مــردم به گونــه ای 
رفتــار می کننــد کــه رفتــار می کننــد«؟ ایــن ســوال می خواهــد دلیــل رفتــار مــردم در یــک موضــوع 
را بدانــد. مثــال انتخابــات افغانســتان یــک موضــوع اســت کــه رفتــار مــردم در این جــا می توانــد 
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ــد »رأی« دادن  ــار می توان ــن رفت ــد؛ ای ــی باش ــا ایجاب ــلبی ی ــورت س ــه ص ــی« ب ــارکت سیاس »مش
باشــد، و هم چنیــن ایــن رفتــار می توانــد »تقلــب« باشــد. ســوال ایــن اســت کــه چــرا مــردم ایــن 

رفتارهــا را انجــام می دهــد؟ بــه عبارتــی، چــرا مــردم در انتخابــات افغانســتان تقلــب کردنــد. 
گفتیــم کــه رفتارهــا می توانــد تحــت تاثیــر دو عامــل درونــی و یــا بیرونــی شــکل بگیــرد. 
ــل  ــا ناشــی از عوام ــات افغانســتان، آی ــردم در انتخاب ــه رفتار هــای م ــن اســت ک حــاال پرســش ای
درونــی اســت یــا عوامــل بیرونــی؟ بــه عبــارت دیگــر، آیــا ایــن رفتــار ناشــی از نــوع نگــرش و 
شــخصیت ایــن مــردم اســت یــا اینکــه موقعیت هــای بیرونــی و محیطــی باعــث شــده اســت کــه 
مــردم تحــت اجبــار چنیــن رفتــاری را داشــته باشــد؟ چارچــوب نظــری رفتــاری می توانــد ایــن 

مهــم را بــه درســتی تبییــن نمایــد. 
2-2. نظریه ی فرهنگ سیاسی 

ــا،  ــی ملت ه ــری ذهن ــی، جهت گی ــگ سیاس ــه: »فرهن ــم ک ــی گفتی ــث مفهوم شناس در بح
گروه هــای اجتماعــی، یــا افــراد نســبت بــه سیاســت اســت و تــا حــدی الگوهــای رفتــار سیاســی 
ــای  ــد: »جهت گیری ه ــه قســم باش ــد س ــا می توان ــه جهت گیری ه ــم ک ــد.« و گفتی ــکل می ده را ش
شــناختی کــه نمایان گــر دانــش درســت یــا نادرســت از نظــام سیاســی اســت«؛ »جهت گیری هــای 
ــه  ــه ب ــکار و توج ــری، رد و ان ــری و به کارگی ــق، درگی ــاس تعل ــر احس ــه نمایان گ ــذار ک تاثیرگ
ــا  ــر داوری ه ــه نمایان گ ــیابی ک ــر ارزش ــی ب ــای مبتن ــی اســت« و »جهت گیری ه ــای سیاس هدف ه
ــه  ــری س ــه، جهت گی ــورت خالص ــه ص ــت.« ب ــی اس ــای سیاس ــاره ی هدف ه ــادات درب و اعتق

بخــش دارد: شــناخت و تعقــل، عواطــف و احساســات، و گزینــش و قضــاوت. 
ــردم در  ــرا م ــق: چ ــی تحقی ــوال اصل ــه س ــم ب ــر می گردی ــی، ب ــه تعریف  شناس ــه ب ــا توج ب
انتخابــات افغانســتان تقلــب می کننــد؟ بــه عبــارت دیگــر، دلیــل رفتارهــای غیردموکراتیــک مــردم 
ــی  ــن موضــوع را به خوب ــد ای ــگ سیاســی می توان ــد باشــد؟ چارچــوب نظــری فرهن چــه می توان
ــی نزدیکــی دارد. در آنجــا از  ــاری، خیل ــا چارچــوب نظــری رفت ــن چارچــوب ب شــرح دهــد. ای
دلیــل رفتــار مــردم بحــث می شــد؛ یعنــی مــردم چــرا به گونــه ی رفتــار می کننــد کــه می کننــد؟ در 
چارچــوب نظــری فرهنــگ سیاســی، جهت گیــری مــردم در مرحلــه ی قضــاوت و گزینــش، همــان 
ــری  ــد: جهت گی ــی باش ــری قبل ــی از دو جهت گی ــد ناش ــار می توان ــن رفت ــت. ای ــردم اس ــار م رفت
ــه عبــارت دیگــر، دلیــل رفتــار مــردم در  مــردم در شــناخت و جهت گیــری مــردم در عواطــف. ب
ــد.  ــان باش ــف و گرایش های ش ــی از عواط ــا ناش ــان و ی ــی از باورهای ش ــد ناش ــات می توان انتخاب
ــات، ناشــی از دو  ــام انتخاب ــل رفتارهــای غیردموکراتیــک در ای ــن چارچــوب، دلی ــق ای پــس مطاب
ــل جــزء  ــن عام ــردوی ای ــا عواطــف و احساســات می باشــد. ه ــاد، ی ــاور و اعتق ــی: ب ــل ذهن عام

عوامــل درونــی بــه حســاب می آیــد کــه در تعریــف اســناد و یــا رفتارشناســی بیــان کردیــم. 
بــه عبــارت دیگــر، دلیــل رفتارهــای مــردم یــا دورنــی اســت و بــا بیرونــی. دلیــل درونــی می توانــد 

یــا بــاور و اعتقــاد باشــد و یــا عواطــف و احساســات. 
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بنابرایــن، نظریــه ی رفتــاری بــه دنبــال فهــم رفتــار و چرایــی آن می باشــد کــه دو عامــل درونــی و 
بیرونــی در فهــم رفتــار نقــش دارد؛ و نظریــه ی فرهنــگ سیاســی، جهت گیــری رفتــاری مــردم را 

ــد.  ــان می دان ــناختی و عاطفی ش ــری ش ــی از دو جهت گی ناش

3. عوامل مؤثر بر رفتارهای انتخاباتی افغانستان
بحــث اصلــی تحقیــق ایــن اســت کــه عواملــی کــه بــر رفتارشناســی انتخابــات در افغانســتان 
ــی در  ــی و بیرون ــل درون ــه دو عام ــم ک ــان کردی ــق بی ــه ی تحقی ــت؟ در فرضی ــش دارد، چیس نق
رفتارهــای انتخاباتــی نقــش اساســی دارد. در ادامــه، بــه تفصیــل بــه ایــن مباحــث پرداختــه خواهــد 

شــد.
1-3. عوامل درونی مؤثر بر رفتارهای انتخاباتی افغانستان

ــن  ــم. ای ــی بپردازی ــر رفتارهــای انتخابات ــر ب ــی مؤث ــه عوامــل درون ــم ب در اینجــا، می خواهی
ــل نگــرش، و شــخصیت باشــد.  ــواردی مث ــد م ــل می توان عوام

1-1-3. نگرش و رفتار انتخاباتی
ــم  ــد مه ــی می توان ــای انتخابات ــل رفتاره ــتقل در تحلی ــر مس ــک متغی ــوان ی ــه عن نگــرش ب
ــد.  ــل می کنن ــان عم ــاس نگرش های ش ــر اس ــت، ب ــه و سیاس ــراد در جامع ــیاری از اف ــد. بس باش

ــد؟  ــکل دهنده ی آن کدامن ــای ش ــت، مولفه ه ــرش چیس ــه نگ ــت ک ــن اس ــوال ای ــال س ح
ــده  ــه ش ــگاه، گرفت ــرز ن ــی و ط ــی، تلق ــتارهای ذهن ــای ایس ــه معن ــت ب ــرش در لغ نگ
ــیاری از  ــه بس ــود ک ــه می ش ــل، گفت ــط بین المل ــی و رواب ــای سیاس ــروزه در بحث ه ــت. ام اس
ــراد  ــی اف ــتارهای ذهن ــا و ایس ــر نگرش ه ــت تاثی ــی، تح ــات سیاس ــت گذاری ها و تصمیم سیاس
می باشــد. مثــال عبــور یــک هواپیمــای جنگــی در زمــان اتحــاد جماهیــر شــوری از خــط هــوای 
ــه دوگونــه ی  ــادا از خــط هوایــی امریــکا، کامــال ب ــا عبــور یــک هواپیمــای جنگــی کان امریــکا، ب
متفــاوت تلقــی شــده و دونــوع برخــورد یــا دونــوع تصمیــم در مقابــل آن اتخــاذ می گــردد. ایــن 
ــا »برســازی« اشــاره دارد کــه  ــه مفهــوم »ســازه انگاری« و ی موضــوع در معنــای دیگــر خویــش، ب

ــد.  ــاختی می دان ــا برس ــی و ی ــتر ذهن ــل را بیش ــط بین المل ــه ی رواب عرص
بــا ایــن وجــود، نگــرش معنــای وســیع تر ازایــن دارد. در معنــای اصطالحــی نگــرش گفتــه 
اســت کــه نگــرش بــه »عوامــل نســبتا پایــداری شــامل: باورهــا و اعتقــادات، عواطــف و احساســات 
ــی  ــه ی تعقل ــه جنب ــی می شــود ک ــامل اعتقادات ــم ش ــی نگــرش ه ــار اطــالق می شــود«؛ یعن و رفت
ــه  ــود ک ــار می ش ــامل رفت ــا ش ــی دارد و نهایت ــه ی احساس ــه جنب ــی ک ــال و عواطف ــم امی دارد و ه
جنبــه ی عملــی و عینــی دارد. گرچــه گفتــه شــده اســت کــه رفتــار جــزء نگــرش نیســت، بلکــه 
ــی و  ــل عقل ــت دو عام ــان تح ــک انس ــرد و ی ــک ف ــار ی ــی رفت ــد؛ یعن ــرش می باش ــه ی نگ نتیج

ــاالری فر، 1393( ــرد. )س ــورت می گی ــی ص ــی و احساس ــا تعقل ــقی ی عش
نگــرش دارای یکســری عالیــم و نشــانه هایی اســت کــه می توانــد در فهــم رفتــار یــک فــرد، یــا 
ــا  ــت ام ــه ی نســبتا ثاب ــه جنب ــه شــده اســت ک ــال گفت ــک سیاســت مدار نقــش داشــته باشــد. مث ی
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ــاری دارد،  ــی و رفت ــه ی عاطف ــی و جنب ــه ی تعقل ــد، جنب ــری می باش ــل یادگی ــدار دارد، قاب غیرپای
ــاالری فر، 1393، ص111( ــت. )س ــی اس ــا گروه ــردی ی ف

بــا توجــه بــه تعریــف و مولفه هــای نگــرش، برمی گردیــم بــه ســوال اصلــی تحقیــق. چــرا 
مــردم در انتخابــات رفتــار غیردموکراتیــک داشــتند. مثــال یکــی از نمونه هــای غیردموکراتیک بــودن 
آن، هم گامــی و همراهــی انتخابــات بــا تقلــب گســترده، اســت. چــرا مــردم چنیــن کردنــد؟ گفتیــم 
ــی را  ــی و سیاس ــه ی اجتماع ــار، در عرص ــک رفت ــه ای ی ــل پای ــد دلی ــی می خواه ــه رفتارشناس ک
فهــم کنــد. یکــی از دالیــل اســناد، اســناد درونــی بــود؛ یعنــی عوامــل درونــی باعــث یــک رفتــار 

می شــود. 
مطابــق الگــو، می تــوان گفــت کــه دلیــل تقلــب انتخاباتــی بــر اســاس مفهــوم نگــرش کــه 
ــودن، غیرشــفاف بودن، و  ــه ناعادالنه ب ــردم نســبت ب ــه م ــن اســت ک ــی اســت، ای ــل ذهن ــک عام ی
ــب  ــان در تقل ــه خودش ــود ک ــث می ش ــاور، باع ــن ب ــد و ای ــاور دارن ــردم ب ــودن رأی م غیرموثر ب
پیشــگام شــوند؛ یعنــی باورمنــدی بــه ایــن موضــوع کــه تقلــب وجــود دارد و اگــر نکنیــم پــس، 

ــد.  ــدا کن ــک توســعه پی ــای غیردموکراتی ــب و رفتاره ــد تقل ــه رون ــم، ســبب می شــود ک می مانی
ــه تقلــب، امــا به دلیــل مســایل  ــاور نداشــته باشــند ب امــا ممکــن در برخــی مــوارد مــردم ب
عاطفــی؛ مثــل گرایش هــای قومــی، زبانــی، ســمتی، حزبــی، و...، گزینــش غیردموکراتیــک را معیــار 

ــد.  ــرار می دهن ق
پــس نگــرش بــه عنــوان یــک عامــل درونــی، می توانــد در نحــوه ی رفتــار مــردم در انتخابات، 
نقــش داشــته باشــد. ایــن عامــل درونــی در برخــی مــوارد باورهــا و اعتقــادات )ولــو نادرســت( 
مــردم نســبت بــه یــک پدیــده اســت و در برخــی مــوارد، عواطــف و عوامــل برانگیزاننــده ی مثــل 

احساســات قومــی، حزبــی، و...، می باشــد و هــردو، جــزء نگــرش می باشــد. 
2-1-3. شخصیت و رفتار انتخاباتی

ــی دارد،  ــه ی ذهن ــت و جنب ــذار اس ــرد تاثیرگ ــک ف ــار ی ــر رفت ــه ب ــی ک ــی از عوامل یک
ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــن عامل ــخصیت، درونی تری ــد. ش ــخصیت می باش ــر ش ــل و متغی عام
ــای  ــه معن ــخصیت، ب ــد. ش ــی کن ــت ده ــرده و جه ــق ک ــی را خل ــی و اجتماع ــای سیاس رفتاره
ــازد.  ــز می س ــری متمای ــرد را از دیگ ــک ف ــه ی ــد ک ــی می باش ــبتا ثابت ــای نس مجموعه ویژگی ه
ــه  ــد ک ــی باش ــل عاطف ــا عام ــی و ی ــل تعقل ــد عوام ــا می توان ــن ویژگی ه ــاالری فر، 1393( ای )س
ــه  ــت ک ــوان گف ــف، می ت ــه تعری ــه ب ــا توج ــد. ب ــم می باش ــرش ه ــده ی نگ ــوی دربرگیرن به نح
ــراد و مخصوصــا اشــخاص سیاســی  ــار اف ــر رفت ــی ب ــه از نظــر درون ــی اســت ک شــخصیت عامل

تاثیــر می گــذارد. 
از منظــر نظریــه ی رفتــاری، دلیــل رفتارهــای غیردموکراتیــک مــردم، می توانــد بــه 
شــخصیتش برگــردد کــه یــک عامــل درونــی اســت؛ یعنــی نــوع شــخصیت، باعــث نــوع رفتــار 
ــناختی  ــری ش ــز، جهت گی ــی نی ــگ سیاس ــرِی فرهن ــوب نظ ــر چارچ ــن، از منظ ــود. هم چنی می ش
ــردم در  ــه چــرا م ــود ک ــن ب ــای خاصــی می شــود. حــاال ســوال ای ــث رفتاره ــی، باع ــا عاطف و ی
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انتخابــات افغانســتان، مجموعــه ای نســبتا زیــادی از رفتارهــای غیردموکراتیــک و از جملــه تقلــب 
را انجــام دادنــد؟ یافتــه ای تحقیــق می توانــد ایــن باشــد کــه نــوع نگــرش، شــخصیت، باورهــا و 
عواطــف مــردم باعــث خلــق چنیــن رفتارهایــی می شــود. همــه ی ایــن عوامــل بــه عوامــل درونــی 

ــح داده شــد.  ــناد توضی ــوم اس ــه در مفه ــردد ک ــر می گ ــار ب رفت
ــر  ــرد تاثی ــک ف ــار ی ــر رفت ــخصیت ب ــا و ش ــامل نگرش ه ــی؛ ش ــل درون ــن، عوام بنابرای
می گــذارد. اگــر رفتارهــای غیــر دموکراتیــک و از جملــه تقلــب در انتخابــات پارلمانــی افغانســتان 
را بــه عنــوان یــک متغیــر وابســته در نظــر بگیریــم، یکــی از عوامــل مؤثــر بــرآن، عوامــل درونــی 
اســت کــه در ایــن تحقیــق بــه عامــل نگرشــی؛ شــامل اعتقــادات و عواطــف، و عامــل شــخصیتی؛ 

ــد.  ــاره ش ــده، اش ــای متمایزکنن ــامل ویژگی ه ش
حــال ســوال ایــن اســت کــه چــه عوامــل بیرونــی بــر رفتــار افــراد در پروســه ی انتخابــات 

ــد.  ــذار باش ــد تاثیرگ می توان
2-3. عوامل بیرونی رفتارهای انتخاباتی افغانستان

ــب  ــب و فری ــا تقل ــه بیشــتر ب ــات ک ــام انتخاب ــردم در ای ــای م ــه رفتاره ــان شــد ک ــال بی قب
ــم  ــت. ه ــر اس ــردم تاثیرپذی ــخصیت م ــا و ش ــامل: نگرش ه ــی ش ــل درون ــت، از عام ــراه اس هم
نگرش هــا و هــم شــخصیت خــاص یــک فــرد و یــا حتــا یــک جامعــه در رفتارهــای انتخاباتــی اش 
تاثیرگــذار اســت. اگــر بــه صــورت گســترده، تقلــب و فریــب و عــدم شــفافیت در انتخابــات را 
ــه ایــن دلیــل اســت کــه: اول، نگــرش مــردم به گونه ایســت کــه تقلــب را یــک  شــاهد بوده ایــم ب
امــر ضــروری می دانــد و دوم، شــخصیت مــردم ایــن قســمی شــده اســت؛ یعنــی شــخصیت مــردم 

ــت.  ــده اس ــکار به بارآم ــب و فریب ــتان، متقل ــده ی افغانس ــط اجتماعی ش در محی
حــال ســوالی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه عوامــل بیرونــی مؤثــر بررفتارهــای انتخاباتــی 
ــی، چــه  ــط اجتماع ــا، شــرایط و محی ــش موقعیت ه ــارت دیگــر، نق ــه عب ــد باشــد. ب چــه می توان
ســهمی در ایــن تقلــب را بــه خــود اختصــاص می دهــد؟ پاســخ بــه ایــن ســوال از ایــن رو مهــم 
ــی فــرد نمی باشــد؛ بلکــه  ــی و حــاالت درون ــاری، بیان کننــده ی صفــات درون اســت کــه هــر رفت
عوامــل موقعیتــی در خلــق آن نقــش دارد: »ایــن مســأله بســیار پیچیــده اســت؛ زیــرا غالبــا رفتــار 
ــت، کاری را  ــن عل ــه ای ــان نیســت، بلکــه ب ــات« آن ــا »صف ــا« ی ــده ی »انتخاب ه ــراد، منعکس کنن اف
انجــام می دهنــد کــه عوامــل بیرونــی بــرای آنــان حیطــه ی گزینــش کمتــری باقــی گذاشــته اســت.« 
)ســاالری فر، 1393، ص45( لــذا در ایــن بخــش، بــه عوامــل بیرونــی و موقعیتــی مؤثــر بــر رفتــار 
ــت فرهنگــی،  ــل باشــد: موقعی ــوارد ذی ــد م ــی می توان ــای بیرون ــم. موقعیت ه ــی می پردازی انتخابات

موقعیــت اقتصــادی، و موقعیــت سیاســی. 
1-2-3. موقعیت فرهنگی و رفتار انتخاباتی

ــد،  ــل مســتقل عمــل می کن ــوان عام ــه عن ــراد ب ــه در رفتارهــای اف یکــی از موقعیت هــای ک
موقعیــت فرهنگی-اجتماعــی می باشــد. فرهنــگ از مســایل مهــم و تاثیــر گــذار اســت. ســوال ایــن 

اســت کــه فرهنــگ چیســت و چــه معنــای دارد؟ و چگونــه بــر رفتــار آدم هــا تاثیــر می گــذارد؟
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فرهنــگ بــه معنــای مجموعــه ای از عناصــر ذهنــی و عینــی اســت کــه در یــک جامعــه وجــود دارد 
ــی، مجموعــه ای از پندارهــای  ــا( عناصــر ذهن ــه نســلی منتقــل می شــود. )ویکی پیدی و از نســلی ب
ــا آن  ــاط ب اســت کــه در یــک جامعــه وجــود دارد و بســیاری از رفتارهــای یــک جامعــه در ارتب
ــه شــده اســت  انجــام می شــود. مــراد از فرهنــگ، امــور اکتســابی در جامعــه می باشــد. مثــال گفت
ــای  ــته از جنبه ه ــان آن دس ــد، مقصودش ــخن می گوین ــگ س ــان از فرهن ــی جامعه شناس ــه: »وقت ک
ــه ارث  ــی ب ــورت ژنتیک ــه ص ــه ب ــی ک ــه آنهای ــوند، ن ــه می ش ــه آموخت ــت ک ــری اس ــع بش جوام

می رســند.« )گیدنــز، 1390، ص39(
ــد  ــی را ایجــاد می کن ــر هنجــاری در جامعــه، موقعیت ــوان یــک ام ــه عن ــن، فرهنــگ ب بنابرای
کــه تحــت تاثیــر آن، رفتارهــا شــکل می گیــرد. بــه همیــن خاطــر گفتــه شــده اســت کــه: »فرهنــگ 
یــک جامعــه، هــم شــامل جنبه هــای نامحســوس )عقایــد، اندیشــه ها، و ارزش هایــی کــه محتــوای 
ــز، 1390، ص39( ــای ملمــوس و محســوس اســت.« )گیدن ــگ را می ســازند( و هــم جنبه ه فرهن

فرهنــگ هــر کشــوری می توانــد رفتارهــای همــان مــردم را جهــت داده و مســیر 
ــت  ــه هایی اس ــورات و اندیش ــا، تص ــه ی فرهنگ ه ــان هم ــد: »بنی ــی نمای ــان را معرف رفتارهای ش
کــه مشــخص می کننــد چــه چیــزی مهــم، ارزشــمند، مطلــوب و پســندیده اســت. ایــن تصــورات 
انتزاعــی، یــا ارزش هــا بــه آدمیــان در تعامــل بــا دنیــای اجتماعــی معنــا می دهنــد و آنهــا را هدایــت 

می کننــد.« )گیدنــز، 1390، ص39(
ــورد  ــد. در م ــی دارن ــی و سیاس ــای اجتماع ــی در رفتاره ــش اساس ــا نق ــن هنجاره هم چنی
هنجــار گفتــه شــده اســت کــه: »هنجارهــا قواعــدی بــرای رفتارنــد کــه ارزش هــای یــک فرهنــگ را 
منعکــس می کننــد یــا تجســم می بخشــند. ارزش هــا و هنجارهــا در کنــار یکدیگــر، بــه چگونگــی 
رفتــار اعضــای یــک فرهنــگ در محیــط اجتماعی شــان شــکل می دهنــد.« )گیدنــز، 1390، ص39(

ــد،  ــود می باش ــاص به خ ــای خ ــا  و هنجاره ــری ارزش ه ــه دارای یک س ــگ ک ــس فرهن پ
ــار  ــی رفت ــردم نوع ــرگاه م ــد. ه ــردم باش ــی م ــی و سیاس ــار اجتماع ــده ی رفت ــد تعیین کنن می توان
در انتخابــات را بــرای خــود یــک ارزش و یــا یــک هنجــار تلقــی کنــد، امــکان بــروز رفتارهــای 
ــاختار  ــک »س ــوان ی ــه عن ــب، ب ــگ تقل ــر فرهن ــال اگ ــد. مث ــاد باش ــد زی ــک می توان غیردموکراتی
هیژمونیــک« در جامعــه جــا افتــاده باشــد، در ایــن صــورت، هنجارهــای خاصــی به خــودش را خلق 
ــب،  ــوع تقل ــورت ن ــن ص ــد. در ای ــدام می نماین ــب اق ــام تقل ــی انج ــه گونه های ــردم ب ــد. م می کن

ــد.  ــه را انعــکاس می ده ــب در جامع ــه تقل ــدی ب ــای اساســی باورمن ــه ارزش ه هنجاریســت ک
امــا بــا ایــن همــه، یکــی از مصــادق موقعیــت و شــرایط فرهنگــی، فرهنــگ سیاســی اســت 
کــه بازهــم در تعییــن رفتــار سیاســی و اجتماعــی مــردم می توانــد نقــش داشــته باشــد. بــه عبــارت 
دیگــر، فرهنــگ سیاســی در هرکشــوری متناســب بــا همــان کشــور، می توانــد رفتارهــای اجتماعــی 
را جهــت داده و باعــث به وجودآمــدن نوعــی خاصــی از جامعــه شــود. بــا ایــن وجــود، فرهنــگ 
ــر  ــردم تاثی ــای م ــر رفتاره ــد ب ــه می توان ــای دارد؟ و چگون ــه مولفه ه ــت؟ و چ ــی چیس سیاس

بگــذارد؟
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یکــی از عواملــی کــه بــه عنــوان عامــل بیرونــی و موقعیتــی در رفتــار مــردم نقــش دارد، فرهنــگ 
سیاســی اســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه گفتــه شــده اســت: »فرهنــگ سیاســی جهت گیــری 
ذهنــی ملت هــا، گروهــای اجتماعــی، یــا افــراد بــه سیاســت اســت و تــا حــدی الگو هــای رفتــار 
سیاســی را شــکل می دهــد.« و »فرهنــگ سیاســی، مجموعــه ای از بازخوردهــا، اعتقــادات و احساســاتی 
ــار  ــر رفت ــم ب ــده ی حاک ــد تعیین کنن ــد و اصــول و قواع ــامان می ده ــد سیاســی س ــه رون ــه ب اســت ک
ــوان  ــه عن ــی ب ــگ سیاس ــس فرهن ــتیانی، 1385، ص21( پ ــد.« )آش ــخص می کن ــی را مش ــام سیاس نظ
ــگ سیاســی  ــگان سیاســی اســت. فرهن ــردم و هــم نخب ــار م ــده ی رفت ــرم، هــم تعیین کنن ــاد ن ــک نه ی
ســه مولفــه ی اصلــی دارد کــه از تعریــف آن قابــل شناســایی اســت: »جهــت گیری هــای شــناختی؛ 
ــر  ــه نمایان گ ــی؛ ک ــری عاطف ــی، جهت گی ــام سیاس ــت از نظ ــا نادرس ــت ی ــش درس ــامل دان ش
ــر داوری و  ــه نمایان گ ــی ک ــای قضاوت ــی، و جهت گیری ه ــای سیاس ــه هدف ه ــق ب ــاس تعل احس

ــتیانی، 1385، ص22-21( ــای سیاســی اســت.« )آش ــورد هدف ه انتخــاب در م
»جهت گیــری شــناختی«، بــه ایــن معناســت کــه مــردم بــه خاطــر نــوع شــناخت، آگاهی هــا 
و ذهنیت هــای کــه نســبت بــه رهبــران دارنــد و یــا نســبت بــه نظــام سیاسی شــان دارنــد، رفتــاری 
را انجــام می دهنــد. مثــال اگــر مــردم از نظــام سیاسی شــان چنیــن شــناختی داشــته باشــد کــه در 
آن همــه چیــز، از قبــل تعیین شــده اســت یــا شــفافیت الزم از ســوی رهبــران و کارگــزاران انجــام 
ــه رفتارهــای  ــدام ب ــه اق ــادی وجــود خواهــد داشــت ک ــن صــورت، احتمــال زی نمی شــود، در ای
غیرهنجــاری و یــا تقلبــی نماینــد. بــه عبــارت دیگــر، وقتــی جهت گیــری شــناختی مــردم نســبت 
ــک  ــه و غیردموکراتی ــان متقلبان ــد، رفتارش ــی باش ــان منف ــاختار سیاسی ش ــی و س ــام سیاس ــه نظ ب

خواهــد بــود. 
در»جهت گیــری عاطفــی«، عواطــف و احساســات مــردم و یــا بــه عبارتــی، امیــال و 
ــوده و  ــن نم ــات را تعیی ــه ی انتخاب ــردم در عرص ــار م ــد رفت ــه می توان ــت ک ــردم اس ــای م آرزوه
جهــت دهــد. مثــال ممکــن اســت مــردم از نظــام سیاســی، شــناختی خاصــی را داشــته باشــند؛ مثــال 
ــا ایــن همــه، عواطــف و گرایش هــای مختلــف قومــی، زبانــی،  شناخت شــان مثبــت باشــد، امــا ب
ــالف  ــر خ ــی ب ــه ی جمع ــان در عرص ــه رفتارهای ش ــود ک ــبب می ش ــم س ــی ه ــی، و حزب مذهب
هنجارهــای معتبــر صــورت گیــرد و بــه نحــوی رفتارهای شــان متقلبانــه باشــد. بــه عبــارت دیگــر، 
»حــب و بغض«هــا در بســیاری از مــوارد تعیین کننــده اســت؛ یعنــی افــراد رفتارشــان را بــه دلیــل 

ــد.  ــی می نماین ــد، جهت ده ــدش می آی ــا ب ــد ی ــش می آی ــدا« خوش ــک »کاندی ــه از ی اینک
ــه  ــود دارد. ب ــاب وج ــدام و انتخ ــه ی اق ــی«، مرحل ــی« و »گزینش ــری قضاوت در »جهت گی
ــار در مفهــوم »نگــرش« اســت. قضــاوت و  ــه ی رفت ــی مرحل ــری قضاوت ــارت دیگــر، جهت گی عب
ــردو باشــد.  ــا ه ــردم و ی ــی م ــا عاطف ــری شــناختی ی ــر از جهت گی ــد متأث ــردم می توان ــش م گزین
ــی و  ــا عاطف ــد و ی ــی برخــورد نماین ــناختی و تعقل ــدام، ش ــه ی اق ــردم در مرحل ــن اســت م ممک
احساســی. امــا بــه هرصــورت، ایــن دو موضــوع بــه عنــوان یــک پدیــده ای اجتماعــی، رفتارهــای 
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ــد.  ــت می ده ــه را جه ــردم در جامع م
در ایــن صــورت و بــا توجــه بــه مفهــوم فرهنــگ سیاســی، مــا بــه مفهــوم نگــرش نزدیــک 
می شــویم کــه دارای جنبــه ی شــناختی، عاطفــی و رفتــاری بــود. فرهنــگ سیاســی هــم همیــن ســه 

مرحلــه را دارد؛ امــا در ســطح اجتماعــی آن و نــه ســطح فــردی. 
ــوان  ــت عن ــه تح ــت ک ــی اس ــا موقعیت ــی ی ــل بیرون ــر از عوام ــردم متأث ــای م ــس رفتاره پ
عوامــل فرهنگــی، در جامعــه همــواره تاثیــر خاصــی بــه خــودش را دارد. پــس اگــر برگردیــم بــه 
ــه  ــه ک ــات، همان گون ــردم در انتخاب ــه ی م ــای متقلبان ــل رفتاره ــه دلی ــت ک ــوان گف موضــوع، می ت
بــه عامــل درونــی و شــخصیتی برمی گــردد، می توانــد منشــاء بیرونــی یــا موقعیتــی داشــته باشــد. 
مثــال یکــی از ایــن موقعیت هــا، موقعیــت فرهنگــی اســت کــه در جامعــه بــه صــورت ناخــودآگاه 
ــه  ــن موضــوع را ب ــارش ای ــد م ــردم را جهــت می دهــد. دیوی ــار، رفتارهــای م ــل اجب ــک عام و ی
ــنت های  ــه از »س ــا ک ــد. آنج ــح می ده ــی توضی ــه ی جبرگرای ــی« در نظری ــر اجتماع ــوان »جب عن
ــا  ــادی ت ــرایط اقتص ــم، ش ــم و لبیرالیس ــه ی مارکسیس ــد: »در نظری ــد، می نویس ــاد می کن ــی« ی مل
حــدودی نقــش اجبارکننــده را دارد؛ شــرایط زیســت محیطی و ســنت های ملــی و هم چنیــن 
ــل عوامــل ناخــودآگاه و  ــی مث ــن نیروهــای درون ــاوراء، و هم چنی ــا م ــوق طبیعــی و ی نیروهــای ف
ــه  ــه ی دترمنیســم می باشــد ک ــری در نظری ــل جب ــه از عوام ــه و هم ــای ژنتیکــی، هم ــا میراث ه ی
بــه عنــوان متغیرهــای مســتقل رفتارهــای افــراد در جامعــه را شــکل می دهــد.« )مــارش و اســتوکر، 

ص71-68(  ،1384
2-2-3. موقعیت اجتماعی و رفتار انتخاباتی

یکــی از عواملــی کــه می توانــد بــه عنــوان عامــل بیرونــی و موقعیتــی در رفتــار انتخاباتــی 
نقــش داشــته باشــد، موقعیــت اجتماعــی و یــا شــرایط انســانی اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، وضعیــت 
ــم  ــردم، ه ــه در آن م ــم می ســازد ک ــی، شــرایطی را فراه ــی، مخصوصــا معشــیت و زندگ اجتماع
ــد.  ــای خاصــی را انجــام می دهن ــام عمــل، رفتاره ــم در مق ــرد و ه نگرش های شــان شــکل می گی
ــدام موجــود  نظریــه ی کارکردگرایــی در جامعه شناســی معتقــد اســت کــه جامعــه، شــبیه ان
ــت  ــی حرک ــی و انسجام بخش ــع کل ــن مناف ــتای تامی ــش آن در راس ــه هربخ ــد ک ــده می باش زن
ــر  ــا، در نظ ــد مســتقل از دیگــر بخش ه ــک بخــش نمی توان ــت ی ــن لحــاظ، حرک ــه ای ــد. ب می کن
ــم در  ــا ه ــراه ب ــای گوناگــون آن هم ــه بخش ه ــده ای اســت ک ــه نظــام پیچی ــه شــود: »جامع گرفت

ــز، 1390، ص32( ــد.« )گیدن ــل می کن ــجام عم ــات و انس ــاد ثب ــت ایج جه
ــط  ــاختارها در رواب ــش س ــر نق ــد ب ــم تاکی ــی بازه ــاد اجتماع ــه ی تض ــل، نظری در مقاب
ــود در  ــای موج ــیم بندی ها و تفکیک ه ــت تقس ــر اهمی ــا ب ــوض، آنه ــا »درع ــی دارد؛ ام اجتماع
ــه مباحــث قــدرت،  ــد. بدیــن ترتیــب آنهــا توجــه خــود را معطــوف ب جامعــه انگشــت می گذارن

نابرابــری و کشــمکش و ســتیز می کننــد.« )گیدنــز، 1390، ص33(
امــا بــه صــورت کلــی ایــن ســاختار اجتماعــی اســت کــه رفتــار افــراد را تنظیــم و جهت دهی 
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می کنــد. »اجتماع گرایــان« در مقابــل لیبرالیســم بــر ایــن نکتــه تاکیــد می کنــد کــه مفهــوم فــرد در 
نظــام لیبرالــی بســیار افسارگســیخته و رهاســت. مــا ضمــن اینکــه بــه فردیــت فــرد، احتــرام قایــل 
ــت  ــاختار حمای ــتوکر، 1384، ص59( در درون س ــارش و اس ــد« )م ــرد وضعیت من ــتیم از »ف هس
ــورت  ــری ص ــل جب ــورت عام ــه ص ــاختار ب ــا در درون س ــده، رفتاره ــن ای ــق ای ــم. مطاب می کنی
می گیــرد و دیگــر فــرد بــه عنــوان یــک عامــل کــه برمبنــای باورهــا و شــخصیت خــودش تصمیــم 

ــد.  ــدام نمای ــد عــرض ان ــرد، نمی توان بگی
ــه عنــوان یــک متغیــر همــواره رفتــار آدم هــا در جامعــه  پــس عامــل جبریــت اجتماعــی، ب
ــوان گفــت کــه ســاختار اجتماعــی و موقعیــت  ــات افغانســتان، می ت را جهــت می دهــد. در انتخاب
اجتماعــی بــه عنــوان یــک عامــل بیرونــی تاثیرگــذار بــر رفتــار مــردم، در رفتارهــای غیردموکراتیک 

و متقلبانــه ی مــردم نقــش داشــته اســت. 
1-2-2-3. معیشت و شکل گیری نگرش ها

مردمــی کــه همــواره در جامعــه دغدغــه ی تهیــه ی نــان و خــرج معیشت شــان را دارنــد، امــا 
نمی تواننــد بــه آســانی از پــس ایــن مهــم برآینــد، بــه مــرور، بــه باورهــا و ذهنیت هــای می رســند 
کــه ممکــن اســت آنــان را در تقابــل بــا نظــام قــرار دهــد. ایــن امــر بــه مــرور زمــان تبدیــل بــه یــک 

ــد.  ــی می باش ــار اجتماع ــده ی رفت ــواره تعیین کنن ــا هم ــود. نگرش ه ــرش می ش نگ
بــه عبــارت دیگــر، یکــی از عواملــی کــه شــخصیت یــا نگــرش آدم هــا را در جامعــه می ســازد، 
ــه  ــا متوســط، هنجارهــای خــاص ب ــه و محــروم ی ــه ای اجتماعــی مرف ــات اجتماعــی اســت. طبق طبق
ــار سیاســی تحــت عامــل شــخصیت شــکل می گیــرد و شــخصیت را هــم  خــودش را دارد. پــس رفت
ــه طبقــه ای اجتماعــی می ســازد. )آشــتیانی، 1385( بحــث معیشــت، امــروزه  عوامــل مختلــف از جمل
ــوع  ــن موض ــد. ای ــی کن ــردم را جهت ده ــای م ــد رفتاره ــتقل می توان ــوع مس ــک موض ــوان ی ــه عن ب
ممکــن اســت بــه غیــر از جبریــت اجتماعــی، بــر تغییــر نگرش هــا و باورهــای مــردم هــم تاثیرگــذار 
ــت و  ــوی خاصــی هدای ــه سمت وس ــات را ب ــام انتخاب ــردم در ای ــای م ــه، رفتاره ــد و روی هم رفت باش
مدیریــت کنــد. در ایــن صــورت بســیاری از رفتارهــای غیردموکراتیــک در انتخابــات افغانســتان ریشــه 

در وضعیــت معیشــتی مــردم دارد. 
ایــن موضــوع، از منظــر تحلیــل عقالنــی هــم قابــل بررســی اســت. اصــل نفع گرایی و ســودنگری 
ــا در مشــارکت  ــی می باشــد. آدم ه ــای انتخابات ــای اساســی در رفتاره ــات، یکــی از محرک ه در انتخاب
ــتوکر، 1384،  ــارش و اس ــتند. )م ــودنگر هس ــد و س ــال می کنن ــادی را دنب ــای م ــان معیاره سیاسی ش
ص59( مطابــق ایــن تحلیــل، مــردم بــه خاطــر سودشــان، رفتارهــای غیردموکراتیــک و متقلبانــه را 
انجــام می دهنــد. از ایــن نظــر، منافــع کالن اجتماعــی یــا اجتماعی گرایــی بــرای آن مهــم نیســت. 

مهــم بــرای مــردم درایــن گونــه موقعیت هــا، رســیدن بــه ســود خــاص و فــردی می باشــد. 
2-2-2-3. طبقه ی اجتماعی و شکل گیری رفتارها

طبقــه ی اجتماعــی خــاص در جامعــه، موقعیتــی را ایجــاد می کنــد کــه رفتارهــای خاصــی را 
به وجــود مــی آورد. وقتــی در جامعــه، افــرادی از طبقــه ای مرفــه و کســانی کــه بــه نحــوی درد و 
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ــا  ــل ب رنــج مــردم و طبقــه ی محــروم را نمی داننــد و درک نمی کننــد، ســعی می کننــد کــه در تقاب
آنــان و جهــت ضربــه زدن بــه منافع شــان رفتــار نمــوده و »تقلــب« یکــی از ایــن رفتارهــا خواهــد 

 . د بو
طبقــه و طبقــه ی اجتماعــی، از موضوعاتــی اســت کــه بــه قــول مارکــس، عامــل جبــری دارد 
و مــردم ناخــودآگاه در اســارت طبقــه، بــه شــخصیت و منــش خاصــی می رســند و ایــن موقعیــت، 

باعــث رفتارهــای خاصــی می گــردد. 
ــا ناشــی از  ــه عمدت ــه: »تضــاد در جامع ــده دارد ک ــا در جامعه شناســی عقی ــه ی تضاده نظری
منافــع متفــاوت افــراد و گروه هاســت. مارکــس تفــاوت در منافــع را عمدتــا بــر اســاس طبقــه در 
ــه اقتــدار و قــدرت  ــه صــورت کلی تــر ب نظــر می گرفــت؛ امــا دارنــدورف تفــاوت در منافــع را ب

ــز، 1390، ص33( ــد.« )گیدن ــط می ده رب
ــه ی  ــری در نظری ــل جب ــه عوام ــتوکر، ب ــری اس ــارش و ج ــد م ــی، دیوی ــورت کل ــه ص ب
جبرگرایــی یــا دترمنیســم اشــاره می کنــد کــه بــه عنــوان یــک نقــد در مقابــل نظریــه ی هنجــاری 
در نظــر گرفتــه می شــود. مثــال گفته شــده اســت کــه: در نظریــه ی مارکسیســم و لبیرالیســم، شــرایط 
ــی و  ــنت های مل ــرایط زیســت محیطی و س ــده را دارد؛ ش ــش اجبارکنن ــا حــدودی نق اقتصــادی ت
ــل  ــل عوام ــی مث ــای درون ــن نیروه ــاوراء، و هم چنی ــا م ــی و ی ــوق طبیع ــای ف ــن نیروه هم چنی
ــم  ــه ی دترمنیس ــری در نظری ــل جب ــه از عوام ــه و هم ــی هم ــای ژنتیک ــا میراث ه ــودآگاه و ی ناخ
ــد.  ــکل می ده ــه را ش ــراد در جامع ــای اف ــتقل رفتاره ــای مس ــوان متغیره ــه عن ــه ب ــد ک می باش

ــتوکر، 1384، ص71-68( ــارش و اس )م
پــس مطابــق ایــن الگــو، کســانی کــه وابســته بــه طبقــات پاییــن جامعــه می باشــند بــه خاطــر 
تغییــر در وضعیــت موجــود، ســعی می کننــد رفتارهــای را بــه نمایــش بگذارنــد کــه نتیجــه ی آن، 
ــاالی  ــه و ب ــات مرف ــه طبق ــته ب ــه وابس ــانی ک ــل، کس ــد. در مقاب ــب باش ــن رقی از قدرت انداخت
ــدرت  ــد کــه خــود را در ق ــرای حفــظ وضعیــت موجودشــان، تــالش می کنن جامعــه می باشــند ب
ابقــاء نماینــد. هــردو در راســتای رســیدن بــه هدف شــان، رفتارهــای غیردموکراتیــک و متقلبانــه را 
انجــام می دهنــد. پــس وابســتگی بــه طبقــه ی خــاص اجتماعــی، بــه عنــوان یــک عامــل جبــری، 

ــد.  ــردم را شــکل می ده ــای م رفتاره
3-2-3. موقعیت سیاسی و رفتار انتخاباتی

ــار همــه ی مــردم تاثیرگــذار  ــر رفت ــی، ب ــه عنــوان عامــل بیرون یکــی از موقعیت هــای کــه ب
اســت، موقعیــت سیاســی اســت. بــه عبــارت دیگــر، شــرایط سیاســی را کــه نظــام سیاســی به وجــود 
مــی آورد، می توانــد باعــث به وجودآمــدن رفتارهــای خاصــی در جامعــه گــردد. بحــث ایــن بــود 
ــه  ــا ب ــد؟ ی ــام می دادن ــد انج ــه نبای ــد ک ــام دادن ــای را انج ــات، رفتاره ــردم در انتخاب ــرا م ــه چ ک
عبــارت دیگــر، چــرا انتخابــات بــه صــورت گســترده، بــا تقلــب و معاملــه همــراه بــود؟ یکــی از 
ــد.  ــه می باش ــم برجامع ــت سیاســی حاک ــی، موقعی ــن وضعیت ــدن چنی ــر در به وجودآم ــل مؤث عوام

مثــال: اجبــار سیاســی، تطمیــع سیاســی، و تبلیغــات سیاســی. 
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ــود  ــع وج ــارض مناف ــواره تع ــه هم ــا، در جامع ــه ی تضاد ه ــق نظری ــه مطاب ــد ک ــان ش ــال بی قب
ــی  ــود؛ یعن ــع اقتصــادی ب ــارض مناف ــی ناشــی از تع ــه ی قبل ــع در گزین ــارض مناف ــن تع دارد و ای
طبقــات اجتماعــی کــه ابــزار و عوامــل تولیــد را در اختیــار دارنــد بــا دیگــران در تعــارض قــرار 
ــه  ــای سیاســی اســت ک ــا و موقعیت ه ــع ناشــی از فرصت ه ــارض مناف ــا در این جــا تع ــد، ام دارن
ــراد  ــاوت اف ــع متف ــا ناشــی از مناف ــه عمدت ــردد: »تضــاد در جامع ــه می گ ــه در جامع باعــث منازع
ــت؛  ــر می گرف ــه در نظ ــاس طبق ــر اس ــا ب ــع را عمدت ــاوت در مناف ــس تف ــت. مارک و گروه هاس
ــط می دهــد.«  ــدرت رب ــدار و ق ــه اقت ــر ب ــه صــورت کلی ت ــع را ب ــدورف تفــاوت در مناف ــا دارن ام

ــز، 1390، ص33( )گیدن
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــراد ب ــه اف ــود ک ــبب می ش ــی س ــع سیاس ــارض در مناف ــن، تع بنابرای
ــای  ــل رفتاره ــارت دیگــر، یکــی از عوام ــه عب ــد. ب ــب نمای ــه تقل ــدام ب ــای محــدود، اق فرصت ه
ــک  ــه ی ــه منظــور رســیدن ب ــگان ب ــه هم ــن اســت ک ــات افغانســتان ای ــک در انتخاب غیردموکراتی
ــل  ــر عوام ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــه می نماین ــان را توجی ــی، اقدام های ش ــا سیاس ــادی و ی ــع اقتص نف
ــل  ــای غیردموکراتیکــی مث ــه رفتاره ــردم را وادار ب ــا سیاســت، م ــاختاری؛ چــون معیشــت و ی س

تقلــب می نمایــد. 
در ابتــدای تحقیــق بیــان شــد کــه رفتارهــای غیردموکراتیــک و متقلبانــه هــم در بیــن مــردم 
ــب  ــن تقل ــه پایی ــاال ب ــم از ب ــاال و ه ــه ب ــن ب ــم از پایی ــود دارد. ه ــگان وج ــن نخب ــم در بی و ه
صــورت گرفــت. حــاال می تــوان گفــت کــه تعــارض در منافــع سیاســی نخبــگان و حاکمــان و یــا 

ــد.  ــال نماین ــک ارزش، دنب ــوان ی ــه عن ــه تقلــب را ب کارگــزاران، ســبب می شــود ک
1-3-2-3. اجبار سیاسی و رفتار انتخاباتی

ــود  ــاری را به وج ــی اجب ــی، وضعیت ــاختار سیاس ــه س ــن معناســت ک ــه ای ــی ب ــار سیاس اجب
ــاری  ــن رفت ــه چنی ــاری ب ــل غیراختی ــه صــورت ناخــودآگاه، و تحــت عام ــردم ب ــه م ــی آورد ک م
ــور  ــیاری از ام ــه بس ــند ک ــته باش ــداری را داش ــن پن ــردم چنی ــر م ــال اگ ــوند. مث ــانیده می ش کش
قبــال برنامه ریــزی شــده اســت، و مــردم در انتخــاب خــود واقعــا آزادی عمــل ندارنــد، آنــگاه بــه 
صــورت زیــاد، احتمــال دارد کــه جهــت ضربــه زدن بــه خواســته ای دیگــران، رفتــار متقلبانــه داشــته 

ــد.  ــردم را جهــت می ده ــای م ــم، رفتاره ــار سیاســی حاک ــارت دیگــر، اجب ــه عب باشــند. ب
ــای آن،  ــه برمبن ــه اســت ک ــادی نهفت ــل نه ــت سیاســی در تحلی ــن شــکل اجباری ــا بهتری ام
نهادهــای سیاســی؛ چــه نهادهــای نــرم و چــه نهادهــای ســخت، به گونــه ای در جامعــه ســیطره ی 
هیژمونیــک دارد کــه ناخــودآگاه رفتارهــای افــراد در درون اداره و بیــرون از آن را جهــت می دهــد. 
قبــال بیــان کردیــم کــه رفتارهــای غیردموکراتیــک و یــا تقلبــی در انتخابــات فقــط چیــزی 
ــای  ــد. رفتاره ــاده باش ــاق افت ــی اتف ــاختار حکومت ــارج از س ــردم و خ ــان م ــه در می ــت ک نیس
غیردموکراتیــک هــم از پاییــن بــه بــاال و هــم از بــاال بــه پاییــن در انتخابــات افغانســتان صــورت 
گرفــت: »همــان طــوری کــه اکشــتاین اشــاره می کنــد، رهیافــت قانونی-رســمی، بــه ارایــه ی یــک 
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ــان  ــه حامی ــت اینک ــردازد. نخس ــزی می پ ــی تجوی ــراه باتبیین های ــی هم ــری عموم ــوب نظ چارچ
ــرد و  ــر اساســی مســتقل، و کارک ــوان متغی ــه عن ــی را ب ــای قانون ــد و رویه ه ــت، قواع ــن رهیاف ای
ــتوکر،  ــارش و اس ــد.« )م ــر می گیرن ــته در نظ ــر وابس ــوان متغی ــه عن ــی ها را ب ــت دمکراس سرنوش
1384، ص89( پــس در واقــع ایــن قواعــد و هنجارهــای رســمی در ســاخت سیاســی هســتند کــه 
می تواننــد رفتارهــای افــراد را جهــت دهنــد: »بــه اعتقــاد آنــان، ایــن قواعــد هســتند کــه رفتارهــا 
ــد.«  ــاق می افت ــخص اتف ــده ی مش ــک قاع ــل ی ــار به دلی ــه رفت ــی اینک ــد، یعن ــز می نماین را تجوی

ــتوکر، 1384، ص89( ــارش و اس )م
ــار، مشــارکت سیاســی داشــته  ــردم تحــت اجب ــرس ســبب می شــود کــه م اعمــال زور و ت
ــه  ــد. در بحــث تبلیغــات گفت ــدگان زور، عمــل کنن ــق خواســت اعمال کنن ــا مطاب ــا حت باشــند و ی
شــده اســت کــه: »تبلیغــات مســتقیم ســعی می کنــد روح انتقــاد و اندیشــیدن را در صحــت و ســقم 
پدیده هــا و رخ دادهــا حــذف کنــد و عــوام را بــه ایــن عــادت دهــد تــا هرآنچــه را از ســوی مبّلغــان 
ــان  ــتیانی، 1385، ص138( روان شناس ــد.« )آش ــاور کن ــل ب ــدون تعق ــود، ب ــر می ش ــه منتش جامع
ــد  ــرایطی می توان ــا در ش ــن روش تنه ــد. »ای ــزی« خوانده ان ــوی مغ ــغ را »شستش ــه تبلی این گون
بــه کار گرفتــه شــود کــه بــا ایجــاد رعــب و تــرس و اِعمــال زور همــراه باشــد.« )آشــتیانی، 1385، 

ص139(
پــس اجبــار سیاســی بــه عنــوان یــک وضعیــت حاکــم، رفتارهــای مــردم را جهــت می دهــد. 
ــال  ــان اعم ــخت برآن ــرم و س ــای ن ــه نهاده ــانی ک ــوان کس ــه عن ــردم را ب ــای م ــا رفتاره ــه تنه ن
ــم تحــت  ــام را ه ــی نظ ــزاران درون ــای کارگ ــد، بلکــه رفتاره ــال نظــر می کنن ــا اعم می شــود و ی

ــد.  ــرار می ده ــر ق تاثی
نمونــه ی عینــی اجبــار بــر رفتــار و عقایــد مــردم، در مــورد اســیران ســربازان امریکایــی در 
جنــگ ویتنــام مثــال زده شــده اســت کــه بــه کمونیســم اعتقــاد پیــدا کــرده بودنــد و حتــا بیــش از 
دیگــران، حامــی کمونیســم شــده بودنــد: »اســیران نــه تنهــا ملــزم بودنــد در کالس هــای آموزشــی 
شــرکت کننــد، بلکــه از آن هــا دعــوت شــده بــود یــا مجبورشــان کــرده بودنــد کــه ســایر رفقــای 

امریکایــی خــود را هــم آمــوزش داده و تبلیــغ کننــد.« )آشــتیانی، 1385، ص139(
بعــدا تحقیقاتــی کــه درمــورد ایــن ســربازان انجــام شــد بــه دســت آمــد کــه: »چنانچــه فــردی روی 
تمایــل یــا تــرس بپذیــرد، عقیــده ای را تبلیــغ کنــد کــه بــا اعتقــاد قلبــی اش تبایــن داشــته باشــد، 
حتــا اگــر معلــوم نباشــد کــه واقعــا تغییــر عقیــده داده اســت، احتمــال تغییــر عقیــده ای او زیادتــر 

از مــواردی اســت کــه شــخص تظاهــر نمی کنــد.« )آشــتیانی، 1385، ص139(
پــس اجبــار سیاســی تــا حــدودی زیــادی باعــث شــده اســت کــه مشــارکت سیاســی مــردم، 
ــردم ســعی  ــات، م ــاری باشــد و بعــد در پروســه ی انتخاب ــاری؛ بلکــه غیراختی ــر اختی ــک ام ــه ی ن
ــن  ــوارد ای ــیاری از م ــازند. در بس ــرآورده س ــوی ب ــه نح ــت را ب ــته ی حکوم ــه خواس ــد ک نماین
حکومــت بــوده اســت کــه زمینــه ی تقلــب را فراهــم کــرده و مــردم را بــه ســمت تقلــب هدایــت 

ــد.  ــت نمای و مدیری
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2-3-2-3. تطمیع سیاسی و رفتار انتخاباتی
یکــی از عواملــی کــه در رفتارهــای مــردم در دوره ی انتخابــات نقــش دارد، تطمیــع سیاســی 
اســت کــه بازهــم زیرمجموعــه ی ســاختار سیاســی، یــا موقعیــت سیاســی قــرار می گیــرد. تطمیــع 
سیاســی، بــه معنــای ایجــاد فرصت هــای کاذب بــرای افــراد از ناحیــه ی حکومــت اســت کــه بــه 
معنــای نوعــی باج دهــی و در مقابــل باج گیــری مــردم، از حکومــت اشــاره دارد. در ایــن صــورت، 
ــا گمارده شــدن به موقعیــت و منصــب  ــا حت ــه یــک موقعیــت موهــوم و وعده شــده، و ی رســیدن ب
خــاص، باعــث می شــود کــه افــراد در جهــت نیــل بــه خواســته ی حکومــت رفتــار متقلبانــه داشــته 

 . شد با
ســاختار سیاســی همــواره از ایــن حربــه بــه عنــوان یــک بــرگ برنــده علیــه مخالفــان خــود 
ــا  ــته ای ی ــام خواس ــه انج ــران را وادار ب ــد دیگ ــعی می کن ــع، س ــق تطمی ــد. از طری ــتفاده می کن اس
ــه  ــرای رســیدن ب ــزار ب ــع سیاســی هــم یــک اب ــد. تطمی ــه ســکوت می نمای حداقــل وادارکــردن ب
اهــداف در سیاســت خارجــی محســوب شــده اســت و هــم در سیاســت داخلــی. )قــوام، 1392( در 
انتخابــات افغانســتان، بســیاری از نخبــگان بــه منظــور رســیدن بــه یــک موقعیــت سیاســی، عمــال 

در تقلــب ســهیم شــدند و ایــن موضــوع تقلــب را از بــاال بــه پاییــن مدیریــت می کــرد. 
3-3-2-3. تبلیغات1 سیاسی و رفتار انتخاباتی

ــل  ــی عم ــت سیاس ــی و موقعی ــاختار سیاس ــی از س ــوان بخش ــه عن ــه ب ــری ک ــل دیگ عوام
ــام  ــترده در ای ــورت گس ــه ص ــی، آن را ب ــاختار سیاس ــوال س ــه معم ــت ک ــات اس ــد، تبلیغ می کن
انتخابــات انجــام می دهنــد. تبلیغــات امــروزه افــکار عمومــی را جهــت می دهــد. افــکار عمومــی 

ــد.  ــی می باش ــای انتخابات ــر در رفتاره ــل مؤث عام
ــک دالر ســرمایه گذاری در تبلیغــات،  ــد: ی ــکا می گوی ــر رئیــس جمهــور پیشــین امری »کارت
ــلحه  ــا اس ــه را ب ــر، آنچ ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــلیحات اس ــرمایه گذاری در تس ــر از ده دالر س بهت
می تــوان به دســت آورد، بســیار ســهل تر و بیشــتر بــا تبلیغــات می تــوان بــه چنــگ آورد.« 

)آشــتیانی، 1385، ص129(
ــوده  ــی ب ــا تبلیغــات، دارای ریشــه ی التین ــدا ی ــه شــده اســت: »پروپاگن ــف تبلیغــات گفت در تعری
ــه  ــروزه، تبلیغــات ب ــزی را شناســاندن اســت. ام ــی آن، پخــش کــردن، منتشرســاختن و چی و معن
ــتیانی، 1385، ص130( ــف می شود.«)آش ــران تعری ــکار دیگ ــد و اف ــر عقای ــذاری ب ــای تاثیرگ معن

آنچــه مهــم اســت، هــدف تبلیغــات و پروپاگنداســت. ایــن همــان چیزیســت کــه ایــن تحقیق 
ــد:  ــردم در جهــت خاصــی عمــل می کن ــار م ــر رفت ــی تبلیغــات ب ــد؛ یعن ــش نمای می خواهــد اثبات
ــوژی،  ــک ایدئول ــه ی ــراد ب ــن از اف ــمار ممک ــترین ش ــات بیش ــاختن موجب ــدف از آن، فراهم س »ه
حــزب یــا نظــام سیاســی اســت.  »الســول« تبلیغــات را مدیریــت رســانه های همگانــی در جهــت 
ــال  ــه دنب ــدا ب ــس پروپاگن ــتیانی، 1385، ص130( پ ــت. )آش ــرده اس ــف ک ــدرت تعری ــداف ق اه
رســیدن بــه هدفــی خاصــی اســت. ایــن هــدف می توانــد یــک هــدف انتخاباتــی در یــک کشــور 
1. propaganda
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ــه هــدف  ــام دار ک ــش نظ ــارت اســت از کوشــش کم وبی ــات، عب ــت: تبلیغ ــوان گف ــی ت باشــد. »م
نهایــی آن، شــکل دادن بــه عقایــد، بازخوردهــا و رفتــار مــردم در جهــت خاصــی کــه مــورد نظــر 
ــه ی سیاســی آن،  ــد، بیشــتر جنب ــان می آی ــه می ــی از تبلیغــات ســخن ب ــن وقت ــغ اســت. بنابرای مبّل

مطــرح اســت.« )آشــتیانی، 1385، ص131(
در جامعــه ای کــه انســجام و هویــت جمعــی وجــود دارد، تبلیغــات دولتــی می توانــد نقــش 
مثبــت داشــته باشــد؛ امــا در جوامعــی کــه میــان مــردم و نظــام سیاســی، شــکاف به وجــود آمــده 
اســت، تبلیغــات رســمی می توانــد دقیقــا مــردم را در جهــت عکــس، هدایــت نمایــد. بــه همیــن 
ــردم را در جهــت  ــردم شــده و م ــرای م خاطــر، تبلیغــات گســترده باعــث حساســیت بیشــتری ب
ــا تکــرار  ــو«، ب ــول »ژان کازن ــه ق ــد. ب ــی هدایــت می نمای ــت و ارزش هــای انتخابات ــا دول ــل ب تقاب
ــام  ــا تکــرار ن ــی ب ــه خریــد آن ترغیــب کــرد؛ ول ــوان افــراد را ب ــدان می ت ــوع خمیردن ــام یــک ن ن
ــد باعــث شــهرت آن  ــه او، هرچن ــرای رأی دادن ب ــردم ب ــا شــخص و دعــوت از م ــک حــزب ی ی
حــزب یــا شــخص می شــود، ولــی باعــث نمی شــود تــا مــردم بــه او رای دهنــد؛ زیــرا در اینجــا 

مســأله ی اعتقــاد مطــرح اســت. 
ــه  ــر می گــذارد: کســانی ک ــل تاثی ــان گروه هــای ذی ــن وجــود، تبلیغــات بیشــتر در می ــا ای ب
ذهنیــت قبلــی نســبت بــه عوامــل تبلیغــات نداشــته باشــد؛ اطالعاتــی کــه بــرای مخاطــب جنبــه ی 
ــریک  ــی، ش ــای تبلیغات چ ــی از بازخورده ــا برخ ــن ب ــد؛ مخاطبی ــته باش ــخصی داش ــرف ش مص
باشــند؛ تبلیغــات در میــان جوانــان زودتــر تاثیــر می گــذارد؛ افــراد بی طــرف زودتــر تحــت تاثیــر 
تبلیغــات قــرار می گیرنــد؛ هــدف تبلیغــات اگــر تــوده ی مــردم باشــد، زودتــر تحــت تاثیــر قــرار 

ــتیانی، 1385، ص135-134( ــرد. )آش می گی
بنابرایــن، چنانچــه بیــان شــد، موقعیــت فرهنگــی، موقعیــت اجتماعــی، و موقعیــت سیاســی، 
ــه  ــد ک ــه ش ــی گفت ــت فرهنگ ــت. در موقعی ــی اس ــار انتخابات ــر رفت ــر ب ــی مؤث ــل بیرون از عوام
هنجارهــای حاکــم در جامعــه، بــه عنــوان یــک قــدرت هیژمــون، رفتارهــای مــردم را تحــت تاثیــر 
قــرار می دهــد. وقتــی تقلــب در جامعــه یــک فرهنــگ شــده اســت، مــردم ناخــودآگاه آن را انجــام 
ــن  ــه شــد، شــرایط ســخت معیشــتی و هم چنی ــد. در موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی گفت می دهن
ــه  ــود ک ــار خاصــی می ش ــدن رفت ــث به وجودآم ــی، باع ــه ی خــاص اجتماع ــه طبق ــته بودن ب وابس
تقلــب و رفتارهــای غیردموکراتیــک یکــی از آنهاســت؛ در موقعیــت سیاســی گفتــه شــد کــه اجبــار 
ــر خــالف  ــردم ب ــه م ــن تبلیغــات سیاســی ســبب می شــود ک ــع سیاســی و هم چنی سیاســی، تطمی

ــه ســمت تقلــب کشــانیده شــوند.  اراده و میل شــان ب

نتیجه
مســاله ای کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه چــرا مــردم در افغانســتان، رفتارهــای 
غیردموکراتیــک و یــا متقلبانــه را انجــام می دهنــد. انتخابــات اخیــر در افغانســتان همــگام و همــراه 
بــود بــا رفتارهــای غیردموکراتیــک و متقلبانــه. فرضــه ای کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه دالیــل 
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دورنــی و بیرونــی و بــه عبارتــی، دالیــل شــخصیتی و موقعیتــی در رفتارهــای مــردم نقــش داشــته 
ــاری اســتفاده  ــه ی رفت ــن منظــور، از چارچــوب نظــری فرهنــگ سیاســی و نظری ــرای ای اســت. ب
ــار  ــه ای رفت ــردم به گون ــرا م ــه چ ــت ک ــن اس ــی ای ــش اصل ــاری پرس ــه ی رفت ــم. در نظری کردی
ــی برگــردد  ــه عامــل شــخصیت و درون ــا ب ــد ی ــار می توان ــن رفت ــل ای ــد؟ دلی ــد کــه می کنن می کنن
یــا عامــل موقعیــت و بیرونــی. در نظریــه ی فرهنــگ سیاســی گفتــه شــد کــه رفتارهــای مــردم بــه 
ــد.  ــی می باش ــناختی و عاطف ــری ش ــی از جهت گی ــی ناش ــی و گزینش ــری قضاوت ــوان جهت گی عن
بــه عبــارت دیگــر، باورهــا و احساســات باعــث به وجودآمــدن نوعــی خاصــی از رفتــار می شــود؛ 
ــا اینکــه دوســتش داشــته  ــد داشــته باشــند ی ــده بای ــا عقی ــک کار، ی ــرای انجــام ی ــردم ب ــی م یعن
ــی در  ــاری خاص ــدن رفت ــث به وجودآم ــض، باع ــب و بغ ــل و ح ــناخت و تعق ــس ش ــند. پ باش
ــات افغانســتان  جامعــه می شــود. نتیجــه اینکــه، دلیــل رفتارهــای غیردموکراتیــک مــردم در انتخاب

ــردد.  ــی برمی گ ــل موقعیت ــل شــخصیتی و عام ــا عام ــی و ی ــی و بیرون ــل درون ــه عوام ب
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چکیده
منازعات داخلی افغانستان، به عوامل متعددی: چون ترکیب قومی، مذهبی، زبانی، قدرت طلبی 
رهبران گروه ها، بی سوادی و کم سوادی، فقرعمومی، دیدگاه های سیاسی متفاوت و گویا آشتی ناپذیر 
زده  دامن  اجتماعی  مختلف  گروه های  بین  به اختالفات  ذی نفع  کشورهای  جانب  از  که  غیره،  و 
می شود، برمی گردد، در ضمن، اشتغال زورمندان به استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق آن به خارج 
بین المللی،  مافیای  با  تبانی  در  آن  قاچاق  و  هروئین  و  تریاک  تولید  کشور، کشت خشخاش،  از 
می تواند پیوند تنگاتنگی با افزایش تنش ها داشته باشد. از آنجایی که دولت در حفظ معادن و کنترل 
تولید مواد مخدر ناموفق بوده است، مافیای معادن و تولید مواد مخدر، از این فرصت استفاده ی 
بهینه کرده و همیشه تالش کرده اند تا تنور منازعات داخلی افغانستان را داغ نگهداشته و در گسترش 
و تداوم بحران کنونی و ایجاد چالش ها در فرایند انتخابات نقش اساسی خود را ایفا نمایند. تمام 
گروه های سیاسی که به نحوی در تداوم بحران افغانستان ذی نفع اند، با سوء استفاده از عوامل فوق، 
هستند.  و سودجوی شخصی  زراندوزی  و خود مصروف  می سازند  گسترده تر  را  بحران  دامنه ی 
اما  دارد؛  دخالت  افغانستان  در  منازعه  تداوم  و  شکل گیری  در  متعددی  عوامل  هرچند  بنابراین، 
آنچه از عوامل دیگر نقش برجسته تری را برخوردارند، دخالت کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، 
افغانستان است، که  حضور گروه های مسلح و موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیکی 
هرپروسه ای را از جمله انتخابات شفاف، همگانی و عادالنه در افغانستان را با موانع مواجه می سازد، 
از طرف دیگر، با وجود تمام تالش های ملی و بین المللی و ارائه ی راهکارهای متعددی در جهت 
تامین صلح و ثبات دایمی در افغانستان در طول 18 سال و به رغم تالش های شورای عالی صلح که 
در نوامبر سال 2012 ایجاد گردید، به دلیل دارانبودن راهکار ها و کارشیوه های الزم برای حل وفصل 

منازعات داخلی افغانستان، تماما بدون نتیجه بوده اند.

واژگان کلیدی: منازعه، صلح، جنگ، خشونت، جرگه در افغانستان.

صلح و تداوم منازعه در افغانستان
محمدجواد محدثی*

* پوهنیار)استادیار(، ماستر روابط بین الملل، کادر علمی دانشکده ی علوم سیاسی، دانشگاه خاتم النبیین)ص(، کابل، 
افغانستان.
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مقدمه
حدود چهار دهه بحران، جنگ و ناامنی در افغانستان، باور مردم به حل بحران و منازعه ی 
طوالنی مدت در کشور را کم رنگ تر ساخته است. جنگ در این مدت، جزئی از زندگی مردم بوده 
به آن تالش شده است، به همان  نهایی که همیشه برای رسیدن  به عنوان راه حل  نیز  است و صلح 
اندازه که جنگ طوالنی بوده، تالش ها برای صلح نیز قدمت دارد؛ اما هیچ یک به سرانجامی نرسیده 
است. راه حل خروج از بحران افغانستان را باید در علل و عواملی جستجو کرد که این بحران ها 
را به وجود آورده اند و اینکه چه راهکارهای موثر می توانند به صلح پایدار بیانجامد، نیاز به کنکاش 
بحران صرفًا در ورای مرزها و  فرافکنی و جستجوی عوامل  راه اندازی و  با  تنها  دارد.  تحلیل  و 
کشورهای دور و نزدیک افغانستان نمی توان از چالش ها در افغانستان عبور کرد، نقش کشورهای 
ناامنی  و  ادامه ی جنگ  اصلی  از عوامل  تنها یک بخش  افغانستان  بحران  در  بین المللی  و  همسایه 
به دقت بررسی شده و برای حل آن، گام های اساسی  باید  البته  افغانستان به شمار می رود؛ که  در 
برداشته شود. عوامل خارجی همیشه به کمک و تکیه بر عوامل داخلی، توانسته اند در این کشور 
بحران ایجاد نمایند. عوامل بحران زای داخل کشور زمینه هایی بوده اند که با کمک عوامل خارجی 
بر ادامه ی بحران کمک نموده اند. واقعیت امر این است که کشورهای خارجی در مدت 18 سال 
گذشته و پس از سقوط حکومت طالبان، همان گونه که در کنار افغانستان قرار داشته اند، به دنبال 
منافع و مصالح خود نیز بوده اند، که در برخی موارد، عمل و اظهارات رسمی شان متناقض بوده است 
و آن انتظاری که دولت و مردم افغانستان از این کشورها داشته اند، برآورده نشده است. از یک سو 
حکومت افغانستان نتوانسته است تا با یک راهبرد جامع و اساسی، سیاست منسجم و واحدی را در 
قبال کشورهای دیگر به اجرا درآورد و از سوی دیگر، راهبرد خروج از بحران در افغانستان مسیر 

مشخصی را نیز تعقیب نکرده است. 

1. عوامل داخلی منازعه در افغانستان
محورها و دالیل اصلی منازعه ای که میان دولت و گروه های مخالف دولت وجود دارد، به نظر 
می رسد در ارزش ها و نهاد های حاکم در جامعه باشد. ارزش های جامعه ی کنونی افغانستان با توجه 
به قانون اساسی، دموکراتیک بوده و این ارزش ها برای تحقق خود، نیازمند نهاد های می باشد که با 
هم سازگاری داشته باشند. این مسأله باعث شده است که گروه های مخالف دولت این ارزش ها 
و نهاد ها را نپذیرفته و دست به منازعه و جنگ بزند. دولت برای اینکه این منازعه را حل نماید 
تغییر و دگرگونی در ساختار های  ایجاد  افغانستان  منازعه در  بپردازد. هزینه ی حل  باید هزینه ای 
افغانستان در این مرحله، نه تنها داخلی  سیاسی و حقوقی جامعه می باشد. به نظر می رسد بحران 
و نه منطقه ای، بلکه حالت بین المللی نیز به خود گرفته است. ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
گذشته ای افغانستان از هم پاشیده و ساختار جدیدی نیز نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند؛ 
بدین معنی که ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اداری و تا حدودی اجتماعی که در گذشته حاکم 
بود، فروپاشید و ساختارجدیدی همه شمول نیز نتوانست که شکل بگیرد، به خصوص ساختار داخلی 
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تمام گروه های  منافع  هماهنگ ساختن  مسأله ی  می باشد.  پیچیده  نهایت  افغانستان،  سیاسی  فضای 
درگیر، همیشه به عنوان پیچیده ترین مسأله ی سیاسی در افغانستان مطرح بوده و باقی مانده است. 

تمام  به امروز  تا  مافیای داخلی، که  افغانستان، عمدتًا  این، در مورد بحران کنونی  بر  عالوه 
معادن افغانستان را به شکل غیرفنی و غیرقانونی استخراج و به خارج از کشور قاچاق می نمایند نیز 
می تواند دخالت داشته باشد، درحالی که اگر بحران درافغانستان حل گردد، حکومت قانون مستقر 
گردد، صلح پایدار به وجود آید و امنیت تأمین گردد، گروه های مافیای نمی توانند به راحتی به معادن و 
منابع طبیعی افغانستان دست رسی داشته باشند؛ بدین سان آن ها در گسترش بحران و گرم نگهداشتن 
بحران خود را ذی نفع دانسته و تمام تالش شان را در تداوم بحران در افغانستان در تبانی با مافیای 
و  احزاب  رهبران  قدرت طلبی  زبانی،  مذهبی،  قومی،  ترکیب  در ضمن  می دهند.  ادامه  بین المللی 
متفاوت و گویا آشتی ناپذیر که  فقرعمومی، دیدگاه های سیاسی  گروه ها، بی سوادی و کم سوادی، 
از جانب کشورهای ذی نفع نیز دامن زده می شود، ازبرجسته ترین عوامل بحران ساز در افغانستان 

می باشد.
در بین این عوامل، گرایش قومی، سمتی، زبانی و مذهبی برخی از گروه ها اهمیت خاص پیدا 
کرده است. در شرایط فعلی، آرایش گروه های سیاسی افغانستان با وجود اختالفات درونی هر گروه 
سیاسی، بیان گر این است که نیروهای سیاسی بیشتر به محل، سمت، زبان و مذهب خود وابسته 
بسترهای  پس  می باشد.  و  بوده  تأثیرگذار  افغانستان  سیاسی  بحران  در  گرایش ها  این  که  هستند، 
اجتماعی و مسایل یادشده می تواند هرپروسه ای ملی؛ از جمله انتخابات، را در افغانستان با مشکل 
و دشواری های مواجه سازد و متأسفانه دیده می شود که تمام گروه های سیاسی به نحوی در تدوام 
بحران افغانستان ذی نفع اند، که با سوءاستفاده تکه داران قومی-سیاسی از عوامل فوق دامنة بحران 
در افغانستان گسترده ترگردیده و زمینه ی سوءاستفاده جویان بیشتر فراهم خواهد شد. پس می توان 
گفت که در بستری به نام افغانستان، هنوز به لحاظ اجتماعی زمینه ی پذیرش مؤلفه های جدید مانند 
تقسیم  تصمیم گیری  در  خرد  یعنی  است؛  نگرفته  شکل  اساسا  واقعی اش  به معنای  و...،  انتخابات 
قدرت و حرکت به سمت یک جامعه ی متمدن و توسعه یافته که همگی در آن، خود و منافع خود را 

تأمین شده ببینند، هنوز مسیر طوالنی را درپیش دارد و باید به انتظار نشست. )هوتک، 2013(

2. عوامل بیرونی منازعه در افغانستان
کشوری که دارای موقعیت مهم سیاسی-جغرافیایی باشد، اگر به صورت کارآمد و مثبت وارد 
صحنه ی بین المللی نشود، مورد نزاع و رقابت کشورهای همسایه، کشور های منطقه ای و قدرت های 
بزرگ جهانی واقع خواهد شد که هدف شان، یا اثبات تفوق سیاسی خود است یا بیرون راندن رقیب 
یا رقبای خود و افغانستان، امروزه دقیقا و از دید بسیاری از تحلیل گران مسایل سیاسی و بین المللی، 
به عنوان بستر این رقابت ها تلقی و تفسیر می گردد. به این دلیل می توان گفت که بخشی از چالش ها 
در افغانستان، امروز متأثر از چنین طرز تفکری حاکم بر روابط بین المللی است که خوب است 
برای درک بهتر از اهداف و برنامه های این کشورها به صورت موردی، هریک به بحث گرفته شود. 
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1-2. امریکا
با توجه به این واقعیت که اقتصاد، یکی از عوامل تعیین کننده در قدرت ملی کشورها در قرن 
مهم  بر حوزه های  را  دارند تسلط خودشان  بیش ازپیش سعی  حاضر می باشد، کشورهای صنعتی 
منابع ذخایر انرژی جهان توسعه دهند. این منابع، عالوه بر مناطق دیگر، در حاشیه ی دریای خزر، 
خلیج فارس و آسیای مرکزی می باشند. بناًء، کشورهای صنعتی، به خصوص امریکا تالش دارد تا 
به این منطقه ی حساس دست یابد. افغانستان و ایران به عنوان کشورهای نزدیک به این منطقه، جایگاه 

خاصی در سیاست خارجی این کشور دارد.
اهداف عمده ی امریکا برای این منظور عبارت اند از:

1. جلوگیری از روی کارآمدن حکومت ضدامریکایی در افغانستان؛
2. سرمایه گذاری اقتصادی و سیاسی در مرزهای امنیتی روسیه )ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان(؛

3. دست رسی به ذخایر و منابع اقتصادی آسیای مرکزی؛
4. تحت نظرداشتن ایران و چین از خاک افغانستان. )سلیمی، 1389، ص43(

2-2. چین و هند
در  هند  و  چین  فعالیت  می باشد.  مطرح  مستقل  بازیگری  به مثابه ی  چین  مردم  جمهوری 
افغانستان، مانند ایاالت متحده ی امریکا، ناتو و یا پاکستان محسوس نیست؛ ولی بدون هرگونه تردید، 
پیکن و دهلی به تقویت حضور خود در ساحه ی سیاسی افغانستان عالقه مند می باشند و آن را از 
طریق روابط دوجانبه با کابل و هم چنان از طریق روابط دوجانبه با شرکت کنندگان دیگر بین المللی 

بازی افغانستان گسترش خواهند داد.
امروزه بازیگران بین المللی بحران افغانستان توجه فوق العاده بلند به دو واحد در بازی بزرگ 

سیاسی آسیای مرکزی- جنبش »طالبان« و هند مبذول می دارند.
هند  با  افغانستان  بازی  اساسی  شرکت کنندگان  مساعی  توحید  دورنمای  حاضر  حال  در 
از قبل سعی می ورزند گرایش دهلی را در  ناتو  امریکا و  ایاالت متحده ی  بسیار جالب می باشد. 
ایران و روسیه  افغانستان به طرف داری از خود جلب کنند. به نظر می رسد، همین کار را  پروژه ی 
هم انجام خواهند داد. برای چنین توحید، استراتژی هند با استراتژی سازمان همکاری شانگهای 
و محدودساختن امکانات مانور سیاسی دهلی در چوکات سازمان همکاری شانگهای برای پیکن، 

ازجمله وسیله ی کنترول بر دهلی می باشد. 
و  سازد  وارد  شانگهای  همکاری  سازمان  قالب  در  را  دهلی  تا  است  آن  عالقه مند  پیکن 
بدین وسیله، هند را در جهت مخالف واشنگتن قرار دهد و تداوم بحران افغانستان جهت دست یابی 

براین هدف، در سیاست خارجی چین می تواند بسیار محسوس باشد )سلیمی، 1389، ص43(
3-2. روسیه

روسیه کشوری است که با افغانستان کاماًل آشنایی دارد و نمی تواند در برابر بحران کنونی 
آن بی تفاوت بماند. روسیه آشکارا می خواهد به یک شرکت کننده ی بزرگ بین المللی در بازی بزرگ 
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افغانستان مبدل گردد؛ ولی تا به حال توفیق آن در افغانستان با مشکل همراه بوده است و معموال 
فعالیت های گذشته ی روسیه در افغانستان محدود به امضاء پروتوکول ها و جلسه ی مشورتی اتاق 
از سال 2014  اما  بوده است.  پارلمان های دوکشور  ایجاد گروپ دوستی در  تجارت و صنایع و 
به بعد، قلمرو فعالیت های روسیه نسبت به افغانستان ابعاد گسترده تر به خود گرفته است که می توان 

اهداف عمده ی این کشور را در قالب موارد زیر بیان نمود: 
1. جلوگیری از نفوذ بنیادگرایی اسالمی در منطقه؛ 

2. جلوگیری از پیش روی امریکا و متحدینش به سوی آسیای مرکزی به عنوان مرزهای امنیتی اش؛
3. احیای نفوذ دوباره در مناطق پیرامونی روسیه؛

4. مقابله با وحدت عمل امریکا در معادالت منطقه ای؛
5. ممانعت از تسلط دیگران بر ذخایر و منابع اقتصادی منطقه. )سلیمی، 1389(

4-2. ترکمنستان
ترکمنستان که یکی از همسایه های شمالی افغانستان است، با داشتن 13000 ملیارد متر مکعب 
ذخایر گاز طبیعی در بین ذخایر گاز طبیعی جهان، موقعیت چهارم را دارد و ساالنه قریب 80 تا 
90 میلیون متر مکعب گاز استخراج می کند که قریب 90 در صد آن را صادر می نماید. ترکمنستان 
برای صدور این مقدار گاز خود به افغانستان چشم دوخته است و طبیعی است که نسبت به بحران 

کنونی افغانستان حساس باشد.
اهداف عمده ی ترکمنستان در بحران افغانستان عبارت اند از:

به بازارهای  افغانستان  از طریق  گاز  نفت و  زمینه های صدور  فراهم ساختن  برای  تالش   .1
منطقه ای و جهانی. شرکت بریداس جاپانی در مرزهای مشترک افغانستان و ایران در کشف نفت و 
گاز به موفقیت های نایل آمده است و تالش دارد تا نفت و گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان با 
استفاده از ایستگاه های نفت و گاز پاکستان در دریای عمان، به بازارهای منطقه و جهان عرضه نماید. 

جلوگیری از نفوذ بنیادگرایی. )سلیمی، 1389، ص43(  .2
5-2. ازبکستان

ازبکستان همسایه ی دیگر افغانستان است که در بخش عمده ی آمو دریا )جیحون( با افغانستان 
مرز مشترک دارد. از سال 1967، یگانه دریافت کننده ی گاز صادراتی افغانستان به شمار می رفت. 
برای افغانستان هم به دلیل نزدیکی، کم هزینه ترین راه برای صدور گاز طبیعی بوده و است. از جانب 
دیگر، در شمال افغانستان معدن زغال سنگ که سوخت اصلی نیروگاه های برق محسوب می گردد، 
وجود دارد و از همه مهم  تر اینکه، بزرگ راه سالنگ به عنوان مهم ترین راه ارتباطی افغانستان با جهان 

خارج به ازبکستان وصل است. 
اهداف عمده ی ازبکستان در افغانستان عبارت اند از:

1. دست رسی مجدد به منابع نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی انرژی در شمال افغانستان؛ 
2. مقابله با بنیادگرایی؛

3. دفاع از حقوق اقلیت ازبک در نظام سیاسی افغانستان.
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6-2. پاکستان
پاکستان یکی از کشورهای ذی نفع در بحران افغانستان است. پاکستان سعی دارد تا دولِت 
گوش به فرمان پاکستان در افغانستان شگل گیرد و افغانستان را به عنوان شاهراه تجارتی در منطقه 
مورد استفاده قرار دهد. تالش پاکستان در بعد اقتصادی در دو سطح واردات و صادرات قابل تجزیه 

و تحلیل است:
از  گاز خود  و  نفت  تأمین  بر  که عالوه  است  این  پاکستان  واردات، هدف  زمینه ی  در   .1
جمهوری های آسیای مرکزی، به ویژه ترکمنستان، زمینه ی صدور نفت و گاز این منابع را از مسیر 

افغانستان به جهان فراهم سازد و خود به عنوان یک شاهراه تجارتی از منافع آن بهره برداری کند. 
در زمینه ی صادرات، صدور کاالهای صادراتی پاکستان به این مناطق و کمک به صادرات   .2
افغانستان و  دیگر کشورها به آسیای مرکزی از طریق دریای عمان و حمل و نقل آن ها از طریق 

بهره برداری از منافع آن، هدف پاکستان است.
برای پاکستان در دست یابی به اهداف خود در زمینه ی واردات و صادرات، موقعیت استراتژیک 
قابل  سه طریق  از  فقط  مرکزی  به آسیای  عمان  دریای  تجاری  مسیر  زیرا  ندارد؛  بدیلی  افغانستان 

بهره برداری است که دو مسیر آن از خاک افغانستان می گذرد:
1. مسیر دریای عمان، کراچی، پشاور، کابل، بزرگ راه سالنگ و آسیای مرکزی؛ 

2. مسیر دریای عمان، کویته، قندهار، هرات و آسیای مرکزی؛
3. مسیر دریای عمان، بزرگ راه قره قوم، چین و آسیای مرکزی.

راه  بهترین  باقی مانده،  از دو طریق  نیست.  به صرفه  به دلیل کوهستانی بودن مقرون  راه سوم 
دست رسی به آسیای میانه، استفاده از مسیر بزرگ راه سالنگ است. 

راه های ممکن واردات و صادرات و برقراری روابط اقتصادی جهان با آسیای مرکزی عبارت 
اند از:

1( مسیر روسیه: امریکایی ها و متحدین آن به ثبات این کشور در درازمدت اطمینان ندارند و 
این عدم اطمینان، موجب بی اعتباری این مسیر گردیده است. 

2( مسیر ایران: به دالیل مشکالت که در مورد انرژی هسته یی، امریکایی ها و غربی ها با ایران 
دارند و برخی حساسیت های دیگر، این مسیر هم فعاًل مورد توجه نیست. 

3( مسیرافغانستان: راهی کوتاه تر و مطمین تر برای این منظور، افغانستان است. البته این راه 
مربوط به برقراری ثبات سیاسی و امنیتی در افغانستان است. در صورت فعال شدن این راه، دو کشور 

افغانستان و پاکستان به شاهراه بزرگ جهانی تبدیل خواهند شد.
بنابراین، اهداف عمده ی پاکستان عبارت اند از:

1. تقویت عمق استراتژیک این کشور در برابر هند؛
2. ایجاد حکومت طرف دار خود در افغانستان؛

3. حل مسأله ی خط دیورند به اساس ادعای تاریخی افغانستان نسبت به این موضوع؛
4. مطرح شدن افغانستان به عنوان دروازه ی تجارت با آسیای مرکزی؛
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5. تأمین مواد هسته ای از افغانستان، وجود معدن اورانیوم در هلمند، کوه میرداد بین شیندند و هرات 
و برخی مناطق دیگر برای برنامه های هسته ای پاکستان اهمیت زیاد دارد.

بناًء، پاکستان به دالیل امنیتی-اقتصادی خود، به صورت فعال در بحران کنونی افغانستان نقش 
و حضور دارد و به همین خاطر از گروه طالبان با  تمام توان و قدرت خود دفاع و استفاده می کند. 

)سلیمی، 1389(
برخالف مقامات افغان، در باره ی نقش مقامات پاکستانی در روند صلح و مصالحه، به ندرت 
به طور علنی با رسانه های عمومی صحبت می کنند، اما با آن هم سیاست کم وبیش روشنی در این 
زمینه داشته اند. پاکستان پنهان نمی  کند که خواهان نقشی اساسی در گفتگو با گروه طالبان است و با 
اهرم های فشاری که در اختیار دارد، موفق شده هم مقامات افغان و هم جامعه ی بین المللی را متقاعد 

سازد که دست یابی به توافق صلح با طالبان، بدون مشارکت پاکستان بسیار دشوار است.
در  حکومتی  ایجاد  و  ثبات  و  صلح  خواهان  که  کرده اند  تاکید  همواره  پاکستانی  مقامات 
افغانستان هستند که با پاکستان »روابط دوستانه« داشته باشد. تعریف پاکستان از »صلح و ثبات« 
در افغانستان، الزامًا با تعریف مقامات افغان و جامعه ی بین المللی یکی نیست. هم چنان، از آنجا که 
قرار نیست حکومت افغانستان روابطی خصمانه با پاکستان داشته باشد، تاکید این کشور بر ایجاد 
»حکومتی با روابط دوستانه با افغانستان« را نیز می توان در زمینه ی رقابت دیرینه ی این کشور با 
هند بهتر درک کرد. پاکستان مقابله با نفوذ هند در افغانستان را از جمله منافع خود به شمار می آورد. 
پاکستان نشان داده است که تعریف اش از »حکومتی با روابط دوستانه با پاکستان« در افغانستان، 

به معنی پیروی آن حکومت از خط مشی اسالم آباد در این خصوص است.
حمایت آشکار و پنهان این کشور از طالبان و پافشاری در داشتن نقشی عمده در گفتگو با 
طالبان و در نتیجه، افزایش و حفظ نفوذ آن در سیاست افغانستان را می  توان در راستای مقابله با 
نفوذ هند نیز تفسیر کرد. دولت مردان افغانستان به درستی اشاره می کنند که تروریسم و بنیادگرایی در 
پاکستان بیشتر از افغانستان قربانی گرفته است؛ اما روی کارآمدن حکومتی در افغانستان »با روابط 
دوستانه با پاکستان«، هدف درازمدت این کشور بوده و احتماال این هدف برای اسالم آباد ارزش آن 

را داشته است که صدمات ناشی از تروریسم را تحمل کند.
با توجه به همین اهداف پاکستان است که یکی از ایراد های که می  توان به سند »نقشه ی راه 
صلح تا 2015« گرفت این است که این موافقت نامه مشخص نمی کند که پاکستان در برابر تسهیل 
تماس ها با طالبان و مذاکره با آنها چه به دست می آورد و یا مهم تر از آن، چه به دست نمی آورد. 
توافق قبلی بر روی مسئولیت ها و انتظاراتی که پاکستان می تواند از همکاری خود در روند صلح 
داشته باشد، به این دلیل مهم است که نقش محوری این کشور در تسهیل این گفتگوها در کنار 
اهمیتی که دارد، می  تواند به عنوان اهرم فشار دیگری نیز عمل کند و دست پاکستان را در تعیین 

مسیر گفتگو باز خواهد گذاشت.
پاکستان از شاهراه تدارکاتی تورخم و مسیر ترانزیت تجاری که افغان ها و قوای ائتالف به آن 
این  با  استفاده کرده است.  قبول خواسته های خود  برای  اهرم فشار  به عنوان  بارها  بودند،  نیازمند 
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از  به آزادی چندتن  آنها  پاکستان گام های مثبتی برداشته است.  افغان پذیرفته اند که  حال، مقامات 
رهبران کلیدی طالبان، به شمول وزرای پیشین این گروه، از زندان های پاکستان اشاره می  کنند که 
هدف از آن، اعتمادسازی میان دولت افغانستان و پاکستان بوده است، تا این چهره های آزادشده ی 
طالبان به روند صلح میان این گروه و حکومت افغانستان کمک کنند؛ اما نحوه ی آزادی افراد طالبان 
پاکستان بدون  افغان مواجه شده که می گویند  مقامات و کارشناسان  انتقاد برخی  با  نیز  از زندان 
هماهنگی با مقامات برنامه ی صلح، این افراد را از زندان رها کرده و معلوم نیست که آیا این افراد 
را  رهبری شورش ها  و  پیوست  طالبان خواهند  به صفوف  یا  کرد  به برنامه ی صلح کمک خواهند 

به دست خواهند گرفت.
اسالم آباد در چند ماه گذشته بارها از آمادگی اش برای تسهیل گفتگوهای صلح میان افغان ها 
میان  افغانستان و گرمی در روابط  ملی در  از شکل گیری حکومت وحدت  داده است. پس  خبر 
اسالم آباد و کابل، این نخستین باری است که پاکستان چنین موقفی را در خصوص مذاکرات صلح 
اختیار کرده است. نخستین دور مذاکرات مستقیم میان نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان هم 
در ماه جوالی سال 2015 میالدی با میانجی گری پاکستان در نزدیکی اسالم آباد برگزار شده بود. 
به کاهش  منجر  که  اقدامی  هر  از  پاکستان  که  کرد  بیان  پاکستان  ملی  امنیت  مشاور  عزیز،  سرتاج 
شورش گری و جنگ شود، استقبال می کند. او هم چنان گفته است که سازش، بهترین گزینه است؛ 
که  است  گفته  هم چنان  عزیز  سرتاج  است.  الزم  آن  موفقیت آمیزبودن  برای  پیش شرط هایی  اما 
حکومت افغانستان و طالبان باید روی وضعیتی به توافق برسند که هردو طرف فکر کنند از قاعده ای 
اینکه یک نوع اختالف نظر درسطح رهبری  تأمل  قابل  بازی برد-برد برخوردار هستند و نکته ای 
این گروه به خصوص پس از مالعمردر مورد مذاکرات صلح نیز مشاهده می گردد که از دید برخی 
آگاهان، پاکستان را در موقف دشواری در جهت کشاندن آن گروه به پای مذاکرات صلح قرار داده 

)dari/political-news/item/52067( است
7-2. ایران

ایران به دالیل روابط فرهنگی و در حدود 600 کیلو متر مرز مشترک با افغانستان و عمدتًا 
مسایل سیاسی-اقتصادی منطقه، در قبال بحران کنونی افغانستان بی تفاوت مانده نمی تواند. مهم ترین 

اهداف ایران عبارت اند از:
1. جلوگیری از عقد قرارداد های اقتصادی منطقه ای که نفع ایران در آن نباشد؛

2. مقابله با امریکا در معادالت منطقه ای؛
3. جلوگیری از سرمایه گذاری سیاسی امریکا در داخل ایران؛

4. دوام دارساختن جنگ در افغانستان، به خاطر طاقت فرساشدن آن برای سربازان امریکایی؛ 
5. تأکید بر استقرار دولت فراگیر و دارای روابط دوستانه با ایران؛

6. تقویت گروه های که در دوران »جهاد« و بعد از آن باالی آنها برای روز مبادا سرمایه گذاری کرده 
است. )هوتک، 2013( خ
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پس باید بپذیریم که موضوع جنگ و صلح در افغانستان چون ارتباط مستقیم با اهداف و نیات 
صرفا  افغانستان  صلح  و  منازعه  بحث  و  دارد  آنها  جهت گیری های  رفتارو  و  یادشده  کشورهای 
جنبه ای داخلی نداشته و ندارد؛ لذا الزم است که کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای افغانستان نیز 
اراده ی آمدن ثبات و امنیت در افغانستان را داشته باشند، تا در سایه سارآن، انتخابات و هرپروسه ای 
و  شفافیت  کمال  در  نفوذشان  اعمال  هم چنین  و  کشورها  این  دخالت  بدون  افغانستان  در  ملی 

عادالنه بودن و به  صورت هم گانی برگزارگردد.
 

3. موانع روند صلح افغانستان
1-3.  گفتگو با سایه ها 

ساالنه،  عیدی  پیام  در  آشکار  حرکتی  در  طالبان  رهبر  مالعمر،  نام  تحت  نامعلوم  عوامل 
از  این حرکت  را مشروع خواند.  افغانستان  به جنگ طوالنی  پایان دادن  با هدف  گفتگوهای صلح 
جانب شخصی که مدت ها قبل وفات نموده بود، معرف نخستین اظهاراتی بود که درباره ی روند 
رو به آغاز صلح بیان گردیده بود. در نهایت، گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان 
به تاریخ 7 جوالی 2015 در پاکستان، گامی  عمده به جلو محسوب می گردید. این گفتگوها از سوی 
حکومت وحدت ملی به حیث »آغاز اولین گام در گفتگوهای رسمی« مورد استقبال قرار گرفت؛ در 

حالی که نواز شریف، صدراعظم پاکستان این نشست را یک »پیشرفت مهم« خواند. 
واکنش  های بین المللی هم در کل مثبت بودند. در عین حال همه یادآور شدند که این دیدار 
فقط آغاز یک روند طوالنی و دشوار است. نشانه های مثبت و معینی را در این نشست می توان 
مشاهده کرد. نخست، این واقعیت که این نشست حتی بعد از سال ها تالش  های ناکام، دارای اهمیت 
نمادین قابل توجهی بود و می  توانست نقطه ای آغاز یک روند صلح رسمی  باشد. در حالی که این 
نشست خود نتایج مشخص محدودی داشت، طبق گزارش  ها، این نشست در یک فضای گرم و 
بدترشدن اوضاع  با  پیشرفت در روند صلح  برای رییس  جمهور غنی هر نوع  برگزار شد.  مثبت 
امنیتی، به موقع و قابل استقبال بود. این مذاکرات تا حدی دالیلی را برای حقانیت غنی در پالیسی 
نزدیکی اش به پاکستان فراهم کرد؛ امری که زیر انتقاد شدید داخلی نیز قرار گرفت. شرکت  کنندگان 
به ریاست حکمت  افغانستان  بودند. هیأت  نماینده ی هر دو طرف  تا حد زیادی  این مالقات هم 
کرزی، معین وزارت خارجه شامل چهره های نزدیک به رییس جمهور غنی، عبداهلل عبداهلل، رییس 
اجرایی  ریاست  معاون  ریاست  جمهوری، محمد محقق،  اول  معاون  دوستم،  عبدالرشید  اجرایی، 
به ریاست مالعبدالجلیل،  تایید کرد(  و سرور دانش می  شدند. هیأت طالبان )تا جایی که می توان 
معاون وزارت خارجه، بلندرتبه ترین عضو این گروه و شامل عمده ترین گروه های مخالفان؛ مانند 
مال یحیی، نماینده ای از شبکه ی حقانی، می شدند. مهم ترین نتیجه ی این گفتگوها، موافقت روی 
تداوم بحث  ها بود. حکمت کرزی در یک کنفرانس خبری اشاره کرد که این نشست ها روی شرایط 
و نگرانی  های عمده ی هر دو طرف که نیاز است در مذاکرات در نظر گرفته شوند، متمرکز خواهند 

بود. 
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2-3. اقدامات ناهماهنگ در پروسه ی صلح
در مثبت ترین حالت، دست یابی به توافقی که مورد قبول هر دو طرف )دولت و گروه های 
مخالف( باشد، احتماال زمانی طوالنی را در برخواهد گرفت. نیاز است تا از سوی هر دو طرف، 
تالش  های هماهنگ انجام شود تا اطمینان حاصل شود که می  توانند از غلبه ی تردیدکنندگان روند 
صلح جلوگیری کنند. اختالف های فزاینده ممکن است سبب شوند که تالش  های شکننده ی صلح 
ناکام شوند. به باور بسیاری از تحلیل گران سیاسی، به نظر نمی رسد گفتگوهای صلح، وضع امنیتی 
در افغانستان را در آینده ی نزدیک بهتر سازد و خیلی زود است تا کلماتی مثل »نقطه ی عطف« یا 
»پیشرفت مهم« را برای آن استفاده کرد. مذاکرات صلح ممکن است به درازا بکشد و احتمال ندارد که 
جریان فصل کنونی جنگ را با چندپارچگی بیشتر در میان جنگجویان طالبان، متأثر سازد. از لحاظ 
سیاسی، این موفقیت آشکار می  تواند موقف رئیس جمهور اشرف غنی را تقویت کند و در صورت 
پالیسی های  سرانجام  پاکستان  به اینکه  افغان ها  بیشتر  هرچه  کردن  به متقاعد  بیشتر،  پیشرفت های 
صحیح  مسیری  در  گامی  جدی  نشست ها،  این  که  حالی  در  کند.  کمک  کرده،  عوض  را  خود 
نشان می دهند، تخریب  گرانی مثل ذاکر یا قدرتمندان افغان، ظهور داعش، و غیرقابل پیش  بینی بودن 
پاکستان، می  توانند سبب فروپاشی این روند شوند. اینکه روند صلح افغانستان پیشرفت خواهد کرد 

 )The Diplomat, July 20, 2015, P: 10-21( .یا خیر، در ماه های آینده مشخص خواهد شد
3-3. طالبان در جستجوی برگشت به جریان اصلی سیاست

اعضای  شدند،  ساقط  امریکا  حمایت  مورد  نیروهای  توسط  طالبان  آن که  از  بعد  هژده سال 
ارشد این گروه که حمالت پیش و بعد از 11 سپتامبر را سازمان دهی کردند، در حال مذاکره برای 
پایان دادن به این شورش هستند. تالش طالبان برای بازگشت به جریان اصلی سیاسی، سبب می  شود 

که افغان ها دچار ناامیدی شوند.
امیلی وینترباتم، محقق در انستیتوت خدمات متحد لندن  )RUSI( به این باور است که حکومت 
افغانستان باید با طالبان برای آوردن نوعی صلح و ثبات به کشور آشتی کند. وینترباتم که سال ها 
به حیث تحلیل گر در افغانستان کار کرده می گوید: »مردم افغانستان خواهان جنگی بی پایان نیستند. 
ما باید در این باره واقع بین باشیم که طالبان به اشکالی در برخی نواحی معینی برمی گردند و ما باید 
ببینیم که این مسأله از نظر تشریک قدرت از سوی حکومت و معامالت سیاسی، چه معنی می دهد.« 
رئیس  جمهور اشرف غنی نیز به نتیجه ی مشابهی باید رسیده باشد، چنانچه می گوید: »اگرچه 
سخت است تا بعد از یک جنگ طوالنی و نبود اعتماد، صلح در این کشور تامین شود، حتی اگر 
سران معینی از طالبان دیدگاه های بسیار افراطی  شان را کنار گذاشته باشند، این جنبش با رقابت  های 
باشند.  شورش گری  پایان  برای  جادویی  که  نیست  ممکن  صلح،  قرارداد  و  شده  تقسیم  داخلی 
فرمانده های طالبان به ان بی سی گفته اند که بسیاری از اعضای این گروه مخالف گفتگو با حکومت 
هستند و کم ازکم چند صد تن از اعضای آن  ها به گروه داعش پیوسته اند. یک فرمانده ارشد طالبان 
که نخواسته نامش ذکر شود به »ان بی  سی نیوز« گفته است: »ما در حال حاضر مسایل داخلی زیادی 
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داریم، می  ترسم که نشست پاکستان بین افراد ما و کابل، اختالف ها بین فرمانده های مختلف را بیشتر 
کند.« به گفته ی منابع طالبان، نماینده های که گفتگوها را با حکومت کابل برگزار کرده اند، تنها از یک 

بخش این جنبش نمایندگی می کنند. )برینلی برتون، یوسفزی، 1394، ص6(

4. دیدگاه های متناقض در مورد روند صلح در افغانستان
با توجه به تحوالت و تغییرات در ساختار گروه های مخالف دولت، ماهیت گفتگو های صلح 
با مخالفان نیز تغییر کرده است و باید به گونه ی جدی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. روشن است 
که رئیس جمهور پیشین آقای حامد کرزی، تالش کرد تا پیش از پایان دوره ی ریاست جمهوری اش 
در سال 2014 میالدی این روند را به نتایجی برساند، اما روند پرفراز و فرود صلح در این اواخر، 
این فرصت را میسر می سازد که با نگاهی آسیب شناسانه حداقل شش دیدگاه متضاد را در خصوص 

صلح و گفتگو با مخالفان مسلح دولت از یکدیگر تفکیک کرد.
1-4. دیدگاه جامعه ی جهانی 

جامعه ی جهانی به عنوان اصلی ترین حامی سیاسی، مالی و نظامی افغانستان پس از سقوط 
رژیم طالبان، می خواهد پس از گذشت بیش از یک دهه، وقتی این کشور را ترک می  کند، مطمئن 
شود که این کشور یک بار دیگر به گذشته برنمی گردد و شرایط به نفع صلح تغییر یافته است. اما 

جامعه ی جهانی حاضر نیست به هر قمیت ممکن در افغانستان صلح تأمین شود. 
2-4. دیدگاه دولت افغانستان 

دولت افغانستان هرچند دیدگاه های شبیه به جامعه ی جهانی در خصوص روند صلح دارد؛ اما 
تفاوت های نیز در این دیدگاه ها به روشنی دیده می شود. حامد کرزی رییس جمهور پیشین و رئیس 
جمهور محمداشرف غنی عمدتًا بر مدیریت افغانی روند صلح تاکید می ورزند و تالش دارند که 

آنچه در این خصوص انجام می شود، با نظارت دولت صورت گیرد. 
3-4. دیدگاه های پاکستان 

مخالف  سران  حداقل  میزبان  که  کشوری  به عنوان  صلح  مذاکرات  روند  در  پاکستان  نقش 
ولی  است؛  پذیرفته شده  غربی  و کشورهای  افغان  مقام های  به وسیله ی  است،  افغانستان  دولت 
این کشورها نسبت به صداقت مقام های پاکستان در این خصوص دچار بدگمانی  هایی هستند. 
و  است  سرگردان  خود  منافع  پِی  در  صلح،  روند  روشِن  چندان  نه  فضای  در  اما  پاکستان 
می خواهد به نتایجی دست پیدا کند که برایش حمایت های سیاسی و مالی جهانی را در پی داشته 
باشد. تنش  های گاها نظامی و گاه لفظی میان دولت مردان افغان و پاکستانی نشان می دهد که این 
دو کشور نگاه واحدی به مسأله ی صلح در افغانستان ندارند. مقام های افغان عمدتًا پاکستانی ها 
را متهم به حمایت از گروه های شورشی و مخالف حکومت افغانستان می  کنند، اما از آن طرف، 
پاکستانی  ها نیز گاهی به حربه های مشابه متوسل می  شوند و دولت افغانستان را به مداخله در امور 
کشور خود متهم می کنند. در این میان، مشخص است که مشکالت مرزی میان دو کشور نیز بر این 

تفاوت دیدگاه ها بی  تاثیر نبوده است.
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4-4. دیدگاه های اپوزیسیون دولت
به دنبال برگزاری نشست پاریس که در آن، نمایندگانی از طالبان، جامعه ی مدنی، شورای 
متمایل  واضح  به صورت  اپوزیسیون  دیدگاه های  داشتند،  شرکت  افغانستان  دولت  اپوزیسیون  و  صلح 
به روند گفتگوهای صلح شد؛ چیزی که پیش از آن به وسیله ی این جناح ها همواره با انتقادهای تند رو به رو 
می  شد. اما تفاوت دیدگاه ها نیز در خصوص گفتگوهای صلح از سوی اپوزیسیون با طرف های دیگر مطرح 
در مسأله ی افغانستان دیده می شود. رهبران اپوزیسیون پس از بازگشت از نشست پاریس، ضمن انتقاد از 
نقش دولت در روند مذاکرات صلح، خود را به عنوان عمده ترین طرف مذاکره کننده با طالبان عنوان کرده اند. 
این جناح ها به این نتیجه رسیده اند که صلح بدون همکاری آنها در افغانستان تامین شدنی نیست و از 

جانب دیگر، طالبان بیشتر از دولت افغانستان، متمایل به شنیدن دیدگاه های آنها است.
5-4. جامعه ی مدنی افغانستان

حقوق  ارزش  های  و  دموکراسی  سرنوشت  و  آینده  نگران  افغانستان  مدنی  نوپای  جامعه ی 
بشری در افغانستان است که به گمان برخی از آنها، احتمال مصادره ی آنها در گفتگو با گروه های 
تندرو مخالف به نفع صلح دور از انتظار نمی  نماید. این طیف از جامعه ی افغانستان، ضمن اینکه 
دغدغه ی صلح در این کشور را دارد، ولی معتقد است که با همه ی گروه های مخالف موجود به دلیل 

سیاست های رادیکال آنها نمی  توان روی میز مذاکره نشست.
6-4. گروه طالبان 

از  پس  که  می  شود  خوانده  افغانستان  دولت  نظامی  مخالف  طرف  مهم ترین  طالبان،  گروه 
سقوط آن رژیم در سال 2001 میالدی به وسیله ائتالف جهانی مبارزه با تروریسم، هم چنان در جنگ 
با نیروهای خارجی و افغان قرار دارد. دیدگاه های این گروه از آغاز سقوط تا به حال تغییر چندانی را 
در رابطه به مسایل افغانستان نشان نمی  دهد. هرچند که در چندین نشست اخیر، نمایندگان این گروه 
برخالف مواضع پیشین رهبران آن، به تغییر و اصالحات در قانون اساسی رضایت دادند؛ ولی رهبران 
اصلی گروه طالبان هم چنان بر خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان تاکید می ورزند و دولت 
به گونه ی رسمی جامعه ی  طالبان حتی  نامشروع می  خوانند.  دولت  آشکار  به گونه ای  را  افغانستان 
جهانی را طرف مقابل خود می دانند و نه دولت افغانستان را و به این باورند که در رابطه به سرنوشت 
و آینده ی سیاسی افغانستان، باید با جامعه ی جهانی به عنوان اصلی  ترین طرف منازعه، وارد گفتگو 
شد. طالبان با خوانشی که از شریعت و دین ارائه می کنند، ارزش  های موجود در افغانستان را با 
دیدگاه های خود در تضاد می  بینند و از این منظر تالش می کند که به راه حلی در قضیه این کشور 

دست پیدا کنند. )حقیقی، 2013، ص21(

5. روش های جای گزین حل منازعات
روان شناسان توافق نظر دارند که باید با منازعات به منظور جلوگیری از بُن بست و اتهامات 
متقابل و به منظور اعاده ی ثبات، امنیت و هم چنین حفظ ارتباطات، تعامل مناسبی را برقرار کرد. اما 
سوال اینجاست که چگونه؟ اصوالً شش راه مختلف برای تعامل با منازعات وجود دارد: گریز و 
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پرهیز، جنگ، تسلیم شدن، فرار از مسئولیت، سازش و یا اجماع که رسیدن به نتیجه است. 

1-5. گریز
گریز همانند پرهیز و خودداری است. ما در چنین روشی با مورد منازعه، تعامل و ارتباطی 
برقرار نمی کنیم، بلکه موقعیت منازعه هم چنان بدون هیچ تغییری وجود دارد؛ اما ما آن را نادیده 
امتیازی به دست نمی آورند.  می گیریم. می توانیم فرض کنیم که هیچ یک از طرفین در این گزینه، 

بنابراین چنین گزینه ای، یک موقعیت باخت-باخت برای طرفین منازعه است.
2-5. جنگ

آنهایی که با منازعات، تهاجمی برخورد می کنند، تنها یک هدف دارند: پیروزی. اما پیروزی 
تنها کافی نیست؛ زیرا طرف مقابل نیز در چنین حالتی باید بازنده باشد. این رهیافت تأکید بر تسخیر 
خصم و شکست دشمن دارد و هم چنین تاکیدی جهت برتری موقعیت خود در مقابل مقاومت 

دیگران است. نتیجه ی چنین رهیافتی برای طرفین برد-باخت است.
3-5. تسلیم شدن

آنهایی که موقعیت و جایگاه خود را در منازعات تسلیم می کنند، مسأله را با عقب نشینی حل 
نموده؛ اما بازی و موقعیت خود را می بازند. این وضعیت، چندان برای آینده ی قدرت آنها جالب 

نخواهد بود. نتیجه ی چنین وضعیتی برای طرفین باخت-برد است.
4-5. فرار از مسئولیت

فرار از مسئولیت زمانی است که یک طرف احساس می کند که به شدت در یک منازعه درگیر 
مقام  معموالً  دیگر و  مقام  یا  به دیگری  را  از مسئولیت، تصمیم خود  فرار  برای  آن ها  است.  شده 
باالتری محول می کنند که معموالً این روش هم به نوبه ی خود به تقابل می انجامد. ممکن است مقام 
باالتر، منازعه را برای آنها حل کند، اما حل منازعه ضرورتًا هوشمندانه و لزومًا به نفع منافع کسی که 
مسئولیت را به مقام باالتر محول کرده، رقم نمی خورد. این خطر وجود دارد که هر دوطرف در این 
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منازعه بازنده باشند. بنابراین، حاصل اتخاذ این رهیافت بازنده بودن دوطرف است. )بازنده-بازنده( 
5-5. سازش

سازش بر این مبنا استوار است که چه دریافتی از سوی دو طرف وجود دارد. سازش راهی 
عام و کلی است که از سوی هر دو طرف مورد قبول واقع می شود. این احساس در هر دو طرف 
وجود دارد که چنین راه حلی ایده آل نیست؛ اما روی دادی معقول است. در چنین رهیافتی، دو طرف 

در مواردی برنده و در مواردی بازنده اند )برد باخت-برد باخت(. 
6-5. به اجماع رسیدن

اجماع، به معنی رسیدن به یک توافق بر اساس راه حلی جدید است که توسط هر دو طرف، 
توسعه و گسترش یافته است و برخالف سازش، راه حلی برد-برد برای هر دو طرف است؛ چون 
در این رهیافت، هیچ یک از طرفین نباید عقب نشینی کند. در عوض، هر دوطرف راه سومی را با هم 

توسعه و ترویج داده و بر اساس آن به توافق می رسند. )توسلی، 1381، ص365(

6. راهکار های ملی و محلی حل منازعات در افغانستان: برگزاری جرگه ها
جرگه ها،  فیصله های  و  دارد  افغانستان  در  طوالنی  تاریخ  سنتی  یا  و  عنعنوی  جرگه های 
طرف های دعاوی را به رعایت آن مجبور می گرداند و عدم رعایت فیصله های جرگه ها، جرم اخالقی 
پنداشته می شود. در فیصله های جرگه ها به گونه ی سنتی آن، شدیدترین مجازات را برای آنانی که 
)جرگه های  جرگه گی  افغانستان  تاریخ  طول  در  می گیرند.  نظر  در  می کنند،  سرکشی  فیصله ها  از 
کوچک( برای حل و فصل مشکالت محلی میان اقوام و قبایل برگزار شده است؛ ولی بعد ها به خاطر 
مصلحت های بزرگ ملی، لویه جرگه ها نیز رواج یافته اند. تحوالت بزرگ سیاسی و اجتماعی که در 
ساختار دولت ها نقش برازنده دارند، محتوای کلیدی آن در تدویر جرگه های بزرگ ملی انعکاس 

یافته است و نقطه ی عطف تاریخ افغانستان درست از همین جا آغاز می شود.
افغانستان همواره جرگه های بزرگی تدویر کرده است و در بسیاری اوقات، تصامیم بزرگ و 
سودمندی به نفع جامعه اتخاذ کرده است، که از جمله جرگه های سبها و سیمتی در »عصر ویدی« 

از نمونه های آن است. )حبیبی، 1345، ج1(
قانون اساسی افغانستان ضمن آنکه شورا را به حیث عالی ترین ارگان تقنینی و مظهر اراده ی 
مردم معرفی می دارد، در ماده 110 همین قانون، لویه جرگه را نیز به عنوان عالی ترین مظهر اراده ی 

مردم افغانستان بیان داشته است.
شورای ملی و لویه جرگه هر دو به نحوی مظهر اراده ی مردم کشور است؛ اما با این تفاوت 
که شورای ملی یک نهاد سیاسی و تقنینی عادی است که مبین و مظهر اراده ی مردم در عرصه ی 
برابر دولت است. در حالی  منافع مردم در  تقنینیه، حامی  برای یک دوره ی  بوده و  قانون گذاری 
که، لویه جرگه به منزله ی باالترین سازماِن اراده ی ملت در همه ی مسایل ملی و آنچه مصالح علیای 
افغانستان متقاضی است، پنداشته شده و در حاالت خاص تشکیل و اراده ی مردم را تبارز می دهد. 

) هاشمی، 1384(
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سایر  کنار  در  و رسمی  موسسه ی حقوقی  یک  به حیث  لویه جرگه  اساسی سال 1964،  قانون  در 
ارگان های سیاسی تسجیل شده است. قانون اساسی جدید بسیار عاقالنه این نهاد را که ریشه در 
تاریخ و فرهنگ افغانستان دارد، به عنوان عالی ترین مظهر اراده ی مردم افغانستان شناخته است و 
سعی قانون اساسی بر آن بوده است تا به  لویه جرگه مشروعیت حقوقی و انتخابی بدهد. مطابق ماده 
110 قانون اساسی، لویه جرگه متشکل است از اعضای شورای ملی، رؤسای شوراهای والیات و 
ولسوالی ها. بنابراین، لویه جرگه متشکل از نمایندگانی خواهد بود که به اساس انتخابات آزاد، سری، 
مستقیم و عمومی انتخاب گردیده و عالوه بر مسئولیت قانون گذاری و اشتراک در قدرت سیاسی، 

در مسایل خطیر ملی نیز صالحیت تصمیم گیری را داشته باشد.
آنچه در رابطه با اعضای لویه جرگه مورد نظر است، نمایندگی واقعی و ملی آنان است و این 
امر هنگامی مسیر و ممکن می گردد که شخصیت های ملی، آگاه و خبیر در کرسی های ارگان های 

انتخابی قرار گیرند )هاشمی، 1394( 
قانون اساسی افغانستان، عالی ترین مقام و مظهر اراده ی مردم را به لویه جرگه اختصاص داده 
در  می توانند  ولسوالی ها  و  ملی، رؤسای شوراهای والیات  اعضای شورای  بر عالوه ی  که  است 

جلسات لویه جرگه شرکت کنند.
ماده 111 قانون اساسی افغانستان، تدویر لویه جرگه را در حاالت ذیل بیان می دارد: 

1. اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای 
کشور؛ 

2. تعدیل احکام قانون اساسی؛ 
3. محاکمه ی رییس جمهور، مطابق حکم مندرج ماده 69 قانون اساسی که همانا ارتکاب جرایم 
ضدبشری، خیانت ملی و یا جنایت است. این تقاضا توسط یک سوم اعضای شورا ملی صورت 
گرفته می تواند و در صورت تایید درخواست از طرف دو سوم کل اعضا، لویه جرگه تدویر می گردد. 

)قانون اساسی، 1382(

نتیجه گیری
تجربه ی هجده سال گذشته نشان می دهد که منازعات داخلی افغانستان تنها از طریق نظامی 
بدون  نظر گرفته شوند؛ زیرا هیچ صلحی  باید در  نیز  بلکه راهکارهای غیرنظامی  نمی شود؛  حل 
نبود  حاضر  درحال  آمد.  نخواهد  به وجود  جنگ،  حال  در  مخالفین  میان  رابطه  تجدید  و  آشتی 
یک اجماع ملی در مورد هویت سیاسی افغانستان و ضعف ساختاری دولت باعث شده است که 
کشورها و قدرت های فرامنطقه ای، خود را قیم و پاسدار منافع اقوام و گروه های هم تبار و همتای 
منافع  نگران  بیشتر  منطقه  قدرت های  و  کشورها  امر،  واقعیت  در  اما  بدانند؛  افغانستان  در  خود 
خود اند تا هم تباران، هم زبانان و هم مذهبان خود در افغانستان. اضافه بر ناکامی دولت افغانستان 
جغرافیایی  محصور  و  بسته  موقعیت  هم چنین  و  مشروع  مقتدر،  دولت  یک  تقویت  و  ایجاد  در 
نگرانی  تامین گردد.  منطقه  در  ثبات  و  تا صلح  نخواسته اند  نیز  افغانستان  افغانستان، همسایه های 
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»پرویز مشرف« از وضع موجود پشتون ها در قدرت سیاسی افغانستان در سخنان اخیرش در لندن، 
ابراز نگرانی »پوتین« از وضعیت غیر پشتون های افغانستان در ماه های گذشته، نگرانی های ترکیه 
و ایران در مورد وضعیت و جایگاه  ترک تبارها و شیعیان در افغانستان، دالیل و اسنادی روشنی 
است مبتنی بر مداخالت و تداوم منازعات داخلی افغانستان. با مطالعه و بررسی منابع موجود در 
رابطه با عنوان پژوهش، ثابت گردید که عوامل متعددی چون مافیای قاچاق مواد معدنی افغانستان، 
مافیای مواد مخدر، سنت گرایی، تحجرگرایی، افراط گرایی، تعصبات مذهبی، زبانی، قومی، حضور 
گسترده ی مخالفین دولت، موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی افغانستان و نظایر آن، 
در گسترش منازعات داخلی افغانستان نقش داشته اند؛ اما دخالت کشور های منطقه ای و فرامنطقه ای 
در تداوم و شکل گیری منازعات داخلی افغانستان با اهمیت تر و متبارزتر از دیگر عوامل بوده اند. 
یکی از عوامل کلیدی و مرتبط با روند حل منازعه ی داخلی افغانستان، ابعاد منطقه ای و فرامنطقه ای 

منازعات کنونی افغانستان است. 
 بنابراین نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در روند صلح و مذاکره با مخالفان مسلح، 
از ابعاد برجسته ی فرایند حل منازعات داخلی افغانستان اند. برای درک بهتر از چگونگی و نقش 
مولفه های خارجی در روند صلح، پروسه ی صلح افغانستان در این روز ها نسبت به گذشته، بیشتر 
شتاب گرفته است و امید می رود که این بار نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان بتوانند بیشتر 
به هم نزدیک شوند. طالبان تاهنوز در خصوص گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان اعالم آمادگی 
نکرده است. طالبان پیوسته اصرار دارد که به جای حکومت افغانستان، مستقیما با ایاالت متحده ی 
امریکا وارد گفتگو شود، اخیرا تالش های مختلفی در سطوح متفاوت برای از سرگیری پروسه ی 
صلح افغانستان آغاز شده است. ایاالت متحده، قدرت های منطقه ای و حکومت افغانستان اکنون 
مصمم شده اند که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، پروسه ی صلح به یک 
نقطه ی امیدوارکننده برسد. واقعیت این است که پروسه ی صلح افغانستان از یک آجندای دو طرفه 
میان حکومت افغانستان و طالبان خارج شده است. بازیگرانی زیادی در این پروسه وارد شده اند؛ 
روسیه و کشورهای هم سو با آن، از پروسه ی جنگ و صلح افغانستان قرائت مشابه دارند و طرح 
نیروی سیاسی  به عنوان یک  طالبان  این طرح،  در  میکنند،  ارائه  افغانستان  با طرح دولت  متفاوت 
به موازات حکومت افغانستان مطرح شده است؛ اما از جانب دیگر، طرح صلح از جانب افغانستان 
و امریکا بر اساس یک قرائت نسبتا متفاوت با طرح روسیه میباشد. در این طرح، طالبان تنها پس 
از پذیرش پروسه ی صلح میتواند به عنوان یک نهاد سیاسی در زیر پرچم دولت افغانستان مطرح 
و پذیرفته شود. پس مشکل دقیقا از همین جا نشأت میگیرد که این بازیگران، هرکدام دارای منافع 
از پروسه ی جنگ و صلح  از کشور ها  امر باعث شده است که شماری  میباشند. همین  متعارض 
افغانستان قرائتهای مختلف و طرحهای متفاوت ارائه کنند که خود می تواند پروسه های انتخابات و 
انتخابات پیشرو در افغانستان را نیز با چالش های متعددی مواجه سازد که راهکارهای برون رفت 
از چالش های موجود، برگزاری جرگه، پای بندی به قانون، هم پذیری شهروندان و بیداری نخبگان 

فکری و سیاسی جامعه و درنظر داشت منافع جمعی به جای منافع شخصی می باشد.
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فرهنگ سیاسی نخبگان و مشارکت سیاسی در افغانستان
)دوره ی حکومت وحدت ملی(
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چکیده
مشــارکت سیاســی، فراینــدی اســت کــه در آن، شــهروندان کشــور در سیاســت فعــال بــوده 
و سرنوشــت سیاســی خویــش را تعییــن می کننــد. عوامــل متعــددی بــر میــزان مشــارکت سیاســی 
در یــک کشــور مؤثــر اســت؛ امــا در ایــن میــان، نقــش فرهنــگ سیاســی و به  خصــوص، فرهنــگ 
سیاســی نخبــگان سیاســی در مشــارکت سیاســی بســیار برجســته و قابــل توجــه اســت. بنابرایــن، 
ــگان  ــه ای نخب ــنتی و قبیل ــگ سیاســی س ــه فرهن ــن اســت ک ــق حاضــر ای ــدی تحقی ســوال کلی
ــی  ــری روی مشــارکت سیاســی افغانســتان در دوره ی حکومــت وحــدت مل سیاســی، چــه تأثی

داشــته اســت؟
ــه ی  ــه نظری ــدی، نگاهــی ب ــم کلی ــوق، ضمــن تعریــف مفاهی ــه پرســش ف ــرای پاســخ ب ب
»نخبــگان« در جامعه شناســی سیاســی انجــام یافتــه و در چارچــوب آن، نقــش فرهنــگ سیاســی 
ــان  ــا نش ــای م ــت. یافته ه ــده اس ــن ش ــتان تبیی ــی افغانس ــارکت سیاس ــی در مش ــگان سیاس نخب
ــی در  ــل توجه ــش قاب ــتان، نق ــی افغانس ــگان سیاس ــنتی نخب ــی س ــگ سیاس ــد، فرهن می ده
ــته و بحــران  ــی داش ــی و اجتماع ــری، اجرای ــف تصمیم گی مشــارکت سیاســی در ســطوح مختل
ــا روش  ــق ب ــن تحقی ــت. ای ــرده اس ــدید ک ــور تش ــن کش ــی را در ای ــارکت سیاس ــی مش تاریخ

ــی انجــام شــده اســت. ــی- تبیین توصیف

واژه های کلیدی: نخبگان سیاسی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی، بحران مشارکت سیاسی، 
افغانستان.
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مقدمه
مشــارکت سیاســی عبــارت از حضــور اقشــار و گروه هــای مختلــف اجتماعــی و 
ــک کشــور اســت؛  ــای سیاســی در ی ــر فراینده سیاســی در عرصــه ی سیاســی و تأثیرگــذاری ب
ــراد جامعــه  ــه تمــام گروه هــا و اف ــن معناســت ک ــه ای ــارت دیگــر، مشــارکت سیاســی ب ــه عب ب
ــر داشــته باشــند. بحــث  ــوده و نقــش مؤث در تصمیم گیری هــای سیاســی و اجــرای آن ســهیم ب
مشــارکت سیاســی و حضــور شــهروندان در عرصه هــای سیاســت، یکــی از مباحــث مهــم و جدی 
در مباحــث جامعه شناســی سیاســی اســت، کــه پــس از دوره ی رنســانس و انقــالب صنعتــی، از 
اهمیــت جــدی در جوامــع بشــری برخــوردار شــده اســت؛ امــا در افغانســتان، مشــارکت سیاســی 
هماننــد ســایر مفاهیــم مــدرن، از قدمــت چندانــی برخــوردار نیســت؛ اگرچنــد بــه صــورت یــک 
فرضیــه همــزاد بــا ظهــور جنبــش مشــروطیت و نظــام سیاســی مشــروطه در ایــن کشــور مطــرح 
بــوده اســت. در اینکــه مشــارکت سیاســی چیســت، عوامــل موثــر بــر آن چیســت، میکانیزم هــای 
آن کــدام اســت، نقــش ســاختار و کارگــزار در ایــن فراینــد چگونــه اســت، مباحــث جــدی ای 
ــن  ــودن ای ــا درنظرداشــت نوب ــتان، ب ــا در افغانس ــه اســت؛ ام ــان اندیشــمندان صــورت گرفت می
پدیــده، ایــن بحــث از اهمیــت و ضــرورت جــدی برخــوردار می باشــد. در ایــن میــان، یکــی از 
مباحــث جــدی و اساســی در ایــن کشــور، تأثیــر فرهنــگ سیاســی نخبــگان بــر فراینــد مشــارکت 
سیاســی اســت. بنابرایــن، ســوال مهــم ایــن اســت کــه فرهنــگ سیاســی نخبــگان چــه تأثیــری 

روی مشــارکت سیاســی در افغانســتان دوره ی حکومــت وحــدت ملــی داشــته اســت؟
فرضیــه ی مــا ایــن اســت کــه عوامــل متعــددی بــر فراینــد مشــارکت سیاســی در دوره ی 
ــگان سیاســی،  ــان، فرهنــگ سیاســی نخب ــن می ــا در ای ــوده؛ ام ــر ب ــی موث حکومــت وحــدت مل

بیــش از همــه ی عوامــل روی مشــارکت سیاســی تأثیــرات منفــی داشــته اســت.
طــرح ایــن بحــث در شــرایط کنونــی از اهمیــت جــدی علمــی و عملــی برخــوردار اســت؛ 
ــق  ــود فرهنــگ تحقی ــه وضعیــت فرهنگــی در افغانســتان و نب ــا توجــه ب ــرا از یــک طــرف ب زی
ــر مشــارکت سیاســی،  ــگان ب و پژوهــش در ایــن کشــور، بررســی نقــش فرهنــگ سیاســی نخب
ــب دیگــر،  ــد بخشــی از نیازهــای علمــی جامعــه ی اکادمیــک را مرتفــع ســازد و از جان می توان
ــت  ــزم مدیری ــن میکانی ــوان مهم تری ــه عن ــی ب ــارکت سیاس ــای مش ــع و چالش ه ــایی موان شناس
قــدرت، می توانــد در ارایــه ی راه حل هــای مفیــد و ســودمند نیــز عملــی باشــد؛ بنابرایــن، تحقیــق 
حاضــر بــا درنظرداشــت پشت ســرگذراندن انتخابــات پارلمانــی و نزدیک بــودن انتخابــات 

ریاســت جمهــوری، از اهمیــت و ضــرورت جــدی برخــوردار اســت.
اگرچنــد تحقیقــات و نوشــته های ســودمندی در قالــب کتــاب و مقالــه توســط نویســندگان 
و اســاتید برجســته ی کشــور در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت؛ )ر.ک: ســجادی، 1394؛ شــفق 
خواتــی، 1394؛ ســجادی، 1395( امــا جایــگاه بررســی نقــش فرهنــگ سیاســی نخبــگان سیاســی 
در فراینــد مشــارکت سیاســی، در محیــط علمــی و اکادمیــک خالــی اســت؛ بنابرایــن، ســیاهه ی 

حاضــر، می توانــد از ایــن جهــت تحقیــق جدیــدی در ایــن عرصــه باشــد.
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ــم  ــدا مفاهی ــوع، ابت ــه ی موض ــی همه جانب ــور بررس ــه منظ ــدف و ب ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
کلیــدی تعریــف، ســپس مباحــث نظــری در زمینــه ارایــه می شــود. بــه دنبــال آن، بــا درنظرداشــت 
ــگان سیاســی در مشــارکت سیاســی  ــگ سیاســی نخب ــش فرهن ــی، نق مباحــث نظــری و مفهوم

ــل خواهــد شــد. افغانســتان دوره ی حکومــت وحــدت ملــی تحلی

1. مفهوم شناسی
ــگان  ــگان سیاســی، فرهنــگ سیاســی، فرهنــگ سیاســی نخب ــن بخــش، مفهــوم نخب در ای
ــرار  ــف ق ــورد واکاوی و بازتعری ــی م ــارکت سیاس ــران مش ــی و بح ــارکت سیاس ــی، مش سیاس

ــه اســت. گرفت
1-1. نخبگان سیاسی

ــه از  ــت )Elite( اســت، ک ــادل آن الی ــن مع ــان التی ــی اســت و در زب ــه«، واژه ای عرب »نخب
ــان فارســی،  ــه شــده اســت. در زب ــده گرفت ــای برگزی ــه معن ــی الیگــره )Eligere( ب کلمــه ی التین
ــدا در  ــر دهخ ــت. علی اکب ــه اس ــرادف نخب ــرازاول، مت ــرآمدان و ت ــدگان و س ــدگان، زب برگزی
تعریــف نخبــه می نویســد: »نخبــه، برگزیــده از هرچیــزی، انتخاب شــده، مختــار، بهتــر، هرچیــز 

ــن اســت.« )دهخــدا، 1377، ج14، ص2376( ــده و گزی ــده، گزی ــده، زب خــوب و برگزی
واژه ی »نخبــه« بــه گونــه ای گســترده از نظــر اجتماعــی بــرای اشــاره بــه گروهــی برتــر از 
ــه ی  ــا »نخب ــی رود. )راش، 1391، ص65( »رجــل سیاســی« ی ــه کار م ــاز ب ــا امتی ــی ی نظــر توانای
ــل توجهــی  ــی و امــور سیاســی ســهم قاب ــردی اســت کــه در موضوعــات حکومت سیاســی«، »ف
دارد. نخبــگان سیاســی، صاحبــان قــدرت سیاســی هســتند کــه در هــرم قــدرت حضــور داشــته 
و یــا تأثیرگــذار هســتند. بــه تعبیــر دیگــر، نخبــگان سیاســی همــان »نخبــگان قــدرت« هســتند 
ــی  ــری باالی ــوان تصمیم گی ــا ت ــته و ی ــی داش ــیاری دست رس ــای بس ــع و ابزاره ــه مناب ــه ب ک
دارنــد.« )جاللــی و صدیــق سروســتانی، 1390، ص134( نخبــه ی سیاســی، »فنــون و تکنیک هــا 
ــا  ــر« ی ــا »هن ــم« ی ــک »عل ــه ی ی ــه مثاب ــد و آن ب ــت را می شناس ــوزه ی سیاس ــات ح و اقتضائ
ــای  ــی در دنی ــه ی سیاس ــدد. نخب ــه کار می بن ــات ب ــا امکان ــدرت ی ــتفاده از ق ــارت« در اس »مه
ــاری؛  ــد.« )انص ــش می کن ــای نق ــدرت ایف ــبات ق ــت دارد و در مناس ــور و فعالی ــت حض سیاس

ــر، 1393، ص123( برزگ
بنابرایــن، منظــور از نخبــگان سیاســی، گروهــی از افــرادی اســت کــه قــدرت سیاســی را در 
اختیــار دارنــد و بــا اســتفاده از امکانــات و منابــع عمومــی، بــه کنتــرل و مدیریــت گــروه تــوده 

ــد. ــادرت می ورزن ــدام و مب اق
2-1. فرهنگ سیاسی

در یــک تعریــف ابتدایــی، فرهنــگ سیاســی عبــارت از جهت گیری هــای اســت کــه مــردم 
ــن  ــر ای ــت. ب ــد، اس ــاذ می کنن ــود اتخ ــی خ ــای سیاس ــنت ها و هنجاره ــا، س ــه نهاده ــبت ب نس

ــا اســت. ــی آن ه ــی محصــول شــناخت، احســاس و ارزش یاب ــن جهت گیری های اســاس، چنی
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فرهنــگ سیاســی هماننــد ســایر مفاهیــم در علــوم اجتماعــی و سیاســی، یــک مفهــوم ســیال و 
چندپهلــو اســت کــه تعریــف واحــدی از آن وجــود نــدارد؛ بنابرایــن، بــا تعاریــف متعــددی از 

ــیم.  ــه می باش ــی مواج ــگ سیاس فرهن
بــه اعتقــاد برخــی از اندیشــمندان، فرهنــگ سیاســی را می تــوان »بــه صــورت الگویــی از 
اعتقــادات، ارزش هــا، انتظــارات و از همــه مهم تــر، نگرش هایــی تصــور کــرد کــه مــردم نســبت 
بــه اقتــدار، جامعــه و سیاســت خــود دارنــد. بــر ایــن اســاس، فرهنــگ سیاســی منعکس کننــده ی 
شــیوه هایی اســت کــه مــردم پیرامــون سیاســت احســاس نمــوده و می اندیشــند و یــا 
ــط اجتماعــی اســت کــه اکثریــت جامعــه  مجموعــه ای از نگرش هــا در مــورد حکومــت و رواب

در آن ســهیم اند.« )قــوام، 1391، ص168(
بنابرایــن، »فرهنــگ سیاســی عبــارت از مجموعــه باورهــا، گرایش هــا، بینش هــا، ارزش هــا، 
معیارهــا و عقایــدی اســت کــه در طــول زمــان در یــک جامعــه شــکل می گیــرد و تحــت تأثیــر 
ــگ  ــود.... فرهن ــل می ش ــر منتق ــه نســل دیگ ــات تاریخــی از نســلی ب ــا و تجربی ــع، رونده وقای
سیاســی هــم اهــداف کالن جامعــه را دربرمی گیــرد و هــم اســباب و ســازوکارهای بــه 

ــری، 1391، ص54( ــی امی ــا را.« )صالح ــه آن ه ــل ب ــرای نی ــده ب کارگرفته ش
3-1. فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی

منظــور از فرهنــگ سیاســی نخبــگان »مجمــوع ویژگی هــای عقیدتــی و رفتــاری و اخالقــی 
ــد.  ــه ی اکتســابی دارن ــه مســایل مختلــف حکومــت و سیاســت اســت کــه جنب آن هــا نســبت ب
ــی ]و  ــعه سیاس ــه توس ــبت ب ــا نس ــع آن ه ــه موض ــگان و از جمل ــی نخب ــش سیاس ــن، کن بنابرای
مشــارکت سیاســی[، متوقــف و منــوط بــه نــوع فرهنــگ سیاســی آن هــا اســت. بــه طــور کلــی 
ــی؛ 2(  ــی تابعیت ــگ سیاس ــه داد: 1( فرهن ــی ارای ــگ سیاس ــی از فرهن ــوع آرمان ــوان دو ن می ت

ــی، 1393، ص144( ــدی اردکان ــگ سیاســی مشــارکتی.« )عاب فرهن
از نظــر آلمونــد، هــر فرهنــگ سیاســی ســه جــزء دارد: 1( جهت گیــری شــناختی، مربــوط 
ــا و  ــا، نهاده ــررات، نقش ه ــراد از نظــام سیاســی و شــناخت از مق ــای اف ــه دانســته ها و باوره ب
داده هــا؛ 2( جهت گیــری عاطفــی کــه بــه احســاس افــراد نســبت بــه نظــام سیاســی، مقــررات، 
ــه  ــیابی ک ــر ارزش ــی ب ــای مبتن ــد؛ 3( جهت گیری ه ــاط می یاب ــام ارتب ــای نظ ــا و داده ه نقش ه
ــی  ــن معیارهای ــر اســاس چنی ــه هدف هــای سیاســی می شــود. ب ــی نســبت ب شــامل قضاوت های

اســت کــه وی ســه گونــه اصلــی از فرهنــگ سیاســی را پیشــنهاد می کنــد.
1( فرهنــگ سیاســی محــدود: در ایــن نــوع فرهنــگ سیاســی، افــراد آگاهــی چندانــی از 
نظــام سیاســی و ســاختار آن ندارنــد و در واقــع توانایــی مقایســه ی تغییراتــی کــه نظــام سیاســی 

آغــاز کــرده وجــود نــدارد؛ 
2( فرهنــگ سیاســی تبعــی: شــهروندان از نقش هــای گوناگــون حکومــت؛ ماننــد 
ــر  ــوذ ب ــای نف ــورد راه ه ــی در م ــچ آگاه ــا هی ــتند، ام ــذاری، آگاه هس ــری و قانون گ مالیات گی



ن 
ستا

غان
ر اف

ی د
اس

سی
ت 

رک
شا

و م
ن 

گا
خب

ی ن
اس

سی
گ 

رهن
ف

ی(
 مل

ت
حد

ت و
وم

حک
ی 

وره 
)د

103

ــند و  ــه را نمی شناس ــای جامع ــراد زیربناه ــی، اف ــگ سیاس ــن فرهن ــدارد. در ای ــی ن ــام سیاس نظ
تصــوری از خواســته های خــود ندارنــد. ایــن افــراد بــرای حــل دشــواری ها بــه رییــس محلــی 

ــد؛ ــه می کنن ــواده مراجع ــس خان ــا ریی ی
ــل  ــع پیشــرفته قاب ــه بیشــتر در جوام ــگ ک ــن فرهن ــگ سیاســی مشــارکتی: در ای 3( فرهن
ــد، مشــارکت  ــی سیاســی مشــارکت می کنن ــه در زندگ ــه طــور آگاهان ــردم ب مشــاهده اســت؛ م
کننــدگان از ســاختار و رونــد نظــام سیاســی و هم چنیــن از خواســته های خــود، آگاهــی دارنــد، 
ــد  ــی؛ مانن ــاختارهای سیاس ــه س ــبت ب ــی نس ــتارهای خاص ــی ایس ــدگان سیاس ــارکت کنن مش

ــم، 1377، ص115-114( ــد. )عال ــا، دارن ــش آن ه ــوذ و نق ــای ذی نف ــزاب، گروه ه اح
4-1. مشارکت سیاسی

مفهــوم مشــارکت سیاســی، یکــی از مفاهیــم کلیــدی در مباحــث علــوم سیاســی اســت و 
ــای  ــه معن ــه شــده اســت. در یــک تعریــف، » مشــارکت واقعــی ب تعاریــف متعــددی از آن ارای
ــی  ــکیل داده و خط مش ــی را تش ــتور کار دولت ــه دس ــت ک ــاال اس ــرف ب ــه ط ــوذ ب ــان نف جری
ــون، 1392،  ــر؛  هانتینگت ــت.« )واین ــم اس ــوال دارای نظ ــر، معم ــن ام ــد. ای ــن می کن آن را معی
ص138( مشــارکت سیاســی، فرعــی بــر مفهــوم برابــری حقوقــی و قانونــی اســت؛ بدیــن معنــا 
کــه مســأله ی مشــارکت سیاســی زمانــی مطــرح می شــود کــه حقــوق شــهروندان در یــک کشــور 
ــن  ــند. هم چنی ــوردار باش ــی برخ ــری حقوق ــی از براب ــوده و همگ ــر ب ــون، براب ــاس قان ــر اس ب
ــا  ــود» آزادی« ب ــر وج ــرع ب ــی ف ــور اجتماع ــن در ام ــارکت یافت ــردم و مش ــارکت دادن م »مش
ــر  ــه تعبی ــدرت انجــام کار و ب ــای ق ــه معن ــز ب ــوأم اســت و اختیارداشــتن نی ــار« ت ــای »اختی معن
ــار  ــرد در محــدوده ی مــورد اختی ــت داشــتن ف ــودن و دخال ــده ب ــای تصمیم گیرن ــه معن دیگــر، ب
ــه  خــود می باشــد.« )محمدی فــرد، 1378، ص71( برخــی از نویســنده ها مشــارکت سیاســی را ب
معنــای» مداخلــه ی آگاهانــه، برابرانــه و آزادانــه در سرنوشــت سیاســی می داننــد؛ بــه ایــن معنــا 
کــه مشــارکت سیاســی زمانــی تحقــق پیــدا می کنــد کــه هــم در آن، عنصــر آزادی باشــد و هــم 

ــی، 1377، ص109( ــم عنصــر اراده.« )اصفهان ــی و ه عنصــر آگاه
بــه بــاور حســین بشــیریه، مشــارکت سیاســی عبــارت اســت از »وجــود رقابــت و منازعه ی 
ــدرت  ــت آوردن ق ــرای به دس ــی ب ــه ی سیاس ــون جامع ــای گوناگ ــن بخش ه ــالمت آمیز بی مس
ــکل راش،  ــا مای ــیریه، 1386، ص582( ام ــی.« )بش ــح عموم ــف مصال ــه و تعری و اداره ی جامع
مشــارکت سیاســی را عبــارت از درگیرشــدن فــرد در ســطوح مختلــف فعالیــت در نظــام سیاســی 
ــی را  ــمی سیاس ــام رس ــتن مق ــارکت و داش ــد مش ــن ح ــری را پایین تری ــدم درگی ــد و ع می دان

ــد. )راش، 1391، ص123( ــم داد می کن ــی قل ــارکت سیاس ــه ی از مش ــن درج باالتری
میلبراث1 برای مشارکت سیاسی انواعی را قرار زیر مطرح می کند:

ــل رأی دادن،  ــت. عم ــی اس ــارکت سیاس ــطح مش ــن س 1( رأی دادن: رأی دادن، ابتدایی تری
ــت.  ــی نیس ــای سیاس ــایر فعالیت ه ــه س ــبت ب ــی نس ــای عمیق ــات و انگیزه ه ــتلزم اطالع مس

1. Melbrase
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ــد و  ــت رأی بدهن ــن اس ــتند، ممک ــال نیس ــی فع ــاظ سیاس ــه لح ــه ب ــخاصی ک ــیاری از اش بس
برعکــس، عــده ای هــم از فعــاالن سیاســی، ممکــن اســت زحمــت رأی دادن را بــه خــود ندهنــد. 

)میلبــراث، 1386، ص28(
ــای  ــه فعالیت ه ــدی ب ــم، نشــان گر عالقه من ــن مه ــای سیاســی: ای 2( مشــارکت در بحث ه
سیاســی و داشــتن نگرشــی مشــخص دربــاره ی نظــام سیاســی اســت. ایــن مقولــه شــامل فقــرات 
زیــر اســت: کســب آگاهــی دربــاره ی سیاســت، فرســتادن پیام هــای حمایتــی بــه رهبــران سیاســی 
در اقدامــات خــوب آن هــا، ارســال پیــام اعتراض آمیــز بــه رهبــران سیاســی هنگامی کــه وظایــف 
محولــه را به خوبــی انجــام نمی دهنــد، شــرکت در بحث هــای سیاســی، اطالع رســانی بــه 
ســایر افــراد اجتمــاع در بــاب سیاســت، ارائــه ی دیدگاه هــای خــود بــه صاحب منصبــان دولتــی 
ــن فعالیت هــا مســتلزم  ــا ســردبیر روزنامه هــا. هرکــدام از ای ــه ب ــاب امــور سیاســی و مکاتب در ب

گفتگــو بیــن شــهروند و ســایر اعضــای اجتمــاع اســت. )میلبــراث، 1386، ص33(
3( مشــارکت در اجتماعــات عمومــی: شــرکت در تظاهــرات خیابانــی، در صــورت لــزوم 
ــتباهات  ــالح اش ــرای اص ــی ب ــان دولت ــردن صاحب منصب ــرای وادارک ــراض ب ــی و اعت راهپیمای
سیاســی، اعتراضــات گســترده و عمومــی در صورتی کــه حکومــت اقدامــی غیراخالقــی انجــام 
ــز، همراهــی  دهــد، شــرکت در نشســت های اعتراضــی، شــرکت در راهپیمایی هــای اعتراض آمی
بــا گــروه بــرای اعتــراض بــه صاحب منصبــان عمومــی، اعتصاب هــای کاری، غذایــی، اعتــراض 
گروهــی مبنــی بــر عــدم پذیــرش قوانیــن ناعادالنــه و...، از نمودهــای ایــن تظاهــرات و اعتراضات 

عمومــی اســت.
4( تشــکیل و عضویــت در احــزاب و نهادهــای سیاســی: حــزب، یــک ســازمان سیاســی 
اســت کــه در آن »هم فکــران و طــرف داران یــک آرمــان، داوطلبانــه گردهــم می آینــد و علی القاعــده 
آگاه تریــن عناصــر یــک طبقــه یــا اقشــار اجتماعــی متحدالمنافــع را گــرد مــی آورد، بیانگــر آن طبقــه 
ــی، 1329، ص257(  ــد.« )علی بابای ــری می نمای ــی رهب ــارزات اجتماع ــوده و آن را در مب ــر ب ــا قش ی
ــا  ــش ایف ــاع نق ــه ای در اجتم ــا به گون ــد؛ ام ــت سیاســی ندارن ــد ماهی ــی، هرچن ــای اجتماع گروه ه
نمــوده و اهدافــی را دنبــال می کننــد کــه بــر سیاســت و ســازوکارهای سیاســی تأثیــر می گــذارد. 
از همیــن جهــت اســت کــه میلبــراث، یکــی از ســطوح مشــارکت سیاســی را تشــکیل و عضویــت 

ــد.  ــازمان های غیرسیاســی می دان در س
ــی  ــود عین ــن نم ــا اداری، باالتری ــی ی ــام سیاس ــک مق ــتن ی ــی: داش ــام سیاس ــتن مق 5( داش
مشــارکت سیاســی در یــک جامعــه اســت؛ کــه »هــر چــه ایــن مقــام در مراتــب باالتــری قــرار داشــته 
ــدرت سیاســی کســانی  ــدگان ق ــش می گــذارد. دارن ــه نمای باشــد، نمــود بیشــتری از مشــارکت را ب
هســتند کــه انــواع مقامــات رســمی را در نظــام سیاســی دارنــد، از جملــه صاحبــان مقامــات سیاســی 
ــا  ــاوت ب ــات متف ــه درج ــه ب ــت ک ــا از آن جه ــف. آن ه ــطوح مختل ــی در س ــای بروکراس و اعض
اعمــال قــدرت سیاســی رســمی ســروکار دارنــد، از مشــارکت کنندگان سیاســی دیگــر متفــاوت 

ــتند.« )راش، 1391، ص125( هس
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5-1. بحران مشارکت سیاسی
وقتــی »نخبــگان حاکــم تقاضاهــا و یــا رفتــار افــراد و گروه هایــی را نامشــروع و غیرقانونــی 
ــه  ــد، ک ــارض روی می ده ــی اند، تع ــام سیاس ــارکت در نظ ــتار مش ــه خواس ــد ک ــی نماین تلق
مرحلــه ی اول ایــن تعــارض چالــش اســت و ممکــن اســت در مرحلــه ی بعــد بــه بحــران تبدیــل 
ــا  ــا و بحران ه ــر چالش ه ــی را از دیگ ــارکت سیاس ــران مش ــش و بح ــه چال ــرا آنچ ــود؛ زی ش
ــق  ــامل ح ــاص ش ــی خ ــودن محتوای ــر داراب ــالوه ب ــه ع ــت ک ــی اس ــد، تقاضای ــز می کن متمای

ــود. ــز می ش ــدرت نی ــیم ق تقس
بحران مشارکت در شرایط ذیل تحقق می یابد:

1( ممکــن اســت نخبــگان حکومتــی معتقــد باشــند کــه بــه تنهایــی حــق حکومــت دارنــد 
ــی را  ــی و سیاس ــای اجتماع ــر گروه ه ــی دیگ ــارکت سیاس ــای مش ــاس تقاضاه ــن اس ــر ای و ب
نامشــروع پنداشــته و رد کننــد و یــا ممکــن اســت نخبــگان احســاس کننــد کــه قــدرت مخصوص 
طبقــات و اقشــار اجتماعــی متمایــزی اســت و یــا نخبــگان قســمت اعظــم قــدرت را در دســت 

داشــته و از دادن ســهمی از قــدرت سیاســی بــه گروه هــای اقلیــِت خواهــان آن دریــغ ورزنــد.
ــه  ــد ک ــکل یابن ــی تش ــوند و در نهادهای ــاد ش ــی ایج ــای خاص ــت گروه ه ــن اس 2( ممک

ــد. ــداد می کنن ــروع قلم ــی و نامش ــا را غیرقانون ــن نهاده ــم ای ــگان حاک نخب
ــای  ــان تقاضاه ــای بی ــروع بودن روش ه ــی و نامش ــل غیرقانون ــه دلی ــم ب ــگان حاک 3( نخب
مشــارکت سیاســی، ایــن تقاضاهــا را غیرقانونــی و نامشــروع قلمــداد کننــد، ماننــد انــواع مختلــف 

ــات و...؛ ــا و اعتصاب راهپیمایی ه
4( غیرقانونــی و نامشــروع قلمدادکــردن انــواع تقاضاهــای مشــارکت کنندگان سیاســی نیــز 

می توانــد باعــث تولیــد چالــش و بحــران مشــارکت سیاســی شــود. 
ــان  ــای خواه ــه گروه ه ــد ک ــی روی می ده ــی زمان ــارکت سیاس ــش و بحــران مش 5( چال
ــد  ــوض، بخواهن ــند و در ع ــود نباش ــگان موج ــا نخب ــدرت ب ــیم ق ــال تقس ــه دنب ــارکت، ب مش
نخبــگان موجــود را تعویــض کننــد؛ بــه عبــارت دیگــر منکــر حــق حکومــت نخبــگان موجــود 

ــی، 1390، ص117-116( ــوند. )آب نیک ش

2. مباحث نظری
ــگان در  ــتند. نخب ــه هس ــگان جامع ــی، نخب ــارکت سیاس ــر مش ــر ب ــل موث ــی از عوام یک
کلی تریــن مفهــوم آن، بــه گروهــی از اشــخاص گفتــه می شــود کــه در هــر جامعــه ای، مواضــع 
رفیعــی در اختیــار یــا در رشــته ای خــاص برتــری دارنــد. محمــود ســریع القلــم نخبــگان را بــه 
ــه نظــر او، نخبــگان  ــد. ب ــزاری« تقســیم می کن دو گــروه کلــی »نخبــگان فکــری« و »نخبــگان اب
ابــزاری، صاحــب قــدرت سیاســی و اقتصــادی هســتند و نخبــگان فکــری، تولیدکننــده ی فکــر، 
ــی  ــای عقالی ــه، آینده نگــری و دوراندیشــی و مشــخص کننده ی روش ه ــه، نظری ــای بهین روش ه
ــیت  ــه ی سیاس ــد در عرص ــزاری می توان ــه ی اب ــه نخب ــوند. البت ــوب می ش ــداف محس ــق اه تحق
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و یــا نظــام اقتصــادی، از توانایی هــای فکــری نیــز برخــوردار باشــد. بنابرایــن، بــه نظــر ســریع 
ــان فکــر و شــخصیت هایی کــه توانایی هــای  ــزرگان، صاحب ــارت اســت از ب ــگان عب ــم، نخب القل

ــریع القلم، 1381، ص61 و 66( ــد. )س ــازماندهی را دارن ــری و س ــیع فک وس
امــا موضــع نخبــگان جامعــه نســبت بــه توســعه و مشــارکت سیاســی، متعــدد و متنوع انــد. 
ــع  ــوع در مواض ــد. تن ــت نماین ــی مخالف ــق و برخ ــد مواف ــن فراین ــا ای ــت ب ــن اس ــی ممک برخ
نخبــگان سیاســی نســبت بــه توســعه ی سیاســی و مشــارکت سیاســی، باعــث شــده اســت کــه 
متفکــران سیاســی در بــاره ی نظریه پــردازی در مــورد »نقــش نخبــگان سیاســی در فراینــد توســعه 
ــیم بندی  ــک تقس ــد. در ی ــه کنن ــی ارای ــای مختلف ــا و دیدگاه ه ــی«، نظریه ه ــارکت سیاس و مش
کلــی، می تــوان آن را در ســه دســته جــای داد: عــده ای از اندیشــمندان سیاســی، توســعه ی علمــی 
را پیش شــرط مشــارکت سیاســی می داننــد؛ زیــرا بــه بــاور آنــان، انگیزه هــا و خوســته ها 
ــه درجــه ای  ــردم ب ــه آحــاد م ــه حرکــت گســترده می شــود ک ــل ب ــه و تبدی ــی شــکل گرفت زمان
قابــل توجهــی از علــم و دانــش دســت یافتــه باشــند. » رشــد علمــی مــردم، آنــان را در آگاه شــدن 
ــردم در عرصــه ی  ــه م ــی ک ــر میزان ــه ه ــد؛ ب ــف اجتماعی شــان کمــک می کن ــوق و تکالی از حق
علمــی بــه موفقیت هایــی دســت یافتــه باشــند، بــه همــان میــزان منافــع و مضــار خــود را نیــز 
بهتــر می تواننــد تشــخیص داده« )ســجادی، 1382، ص64( و اقــدام بــه حضــور در فعالیت هــای 
سیاســی و اجتماعــی نماینــد. ایــن گــروه از دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه توســعه ی سیاســی 
ــازماندهی  ــارت و س ــص و مه ــی، تخص ــری، علم ــی فک ــه از توانای ــاز دارد ک ــی نی ــه نخبگان ب
ــا کنتــرل مشــارکت  ــه ایجــاد و ی ــی قــادر ب باالیــی برخــوردار باشــند. طبــق ایــن نظــر، نخبگان
ــر و در  ــگاه های معتب ــتند، در دانش ــوردار هس ــی برخ ــالت عال ــه از تحصی ــتند ک ــی هس سیاس
ــر  ــند و ب ــده باش ــد ش ــای الزم بهره من ــارت و تخصص ه ــب، از مه ــی مناس ــته های علم رش
ــده  ــه عه ــه را ب ــت جامع ــت داری و مدیری ــا، حکوم ــا و تخصص ه ــن مهارت ه ــاس همی اس
ــی  ــوزه ی اجرای ــراد وارد ح ــن اف ــن و متخصص تری ــن، کارآتری ــد بهتری ــن، بای ــد. بنابرای بگیرن

ــریع القلم، 1381، ص65( ــوند. )س ــور ش کش
ــه توســعه و مشــارکت سیاســی، انســجام  ــر اســاس دیــدگاه دوم، الزمــه ی دســت یابی ب ب
درونــی میــان نخبــگان؛ اعــم از فکــری و ابــزاری، اســت. بــه عبــارت دیگــر، توســعه یافتگی و 
افزایــش مشــارکت سیاســی، نتیجــه ی اســتنباط های مشــترک از مفاهیــم کلیــدی و اجمــاع نظــر 
کالن فکــری در میــان نخبــگان اســت. بنابرایــن، از یــک ســو بایــد میــان سیاســت، فرهنــگ و 
ــر اســاس  ــد. ب اقتصــاد انســجام وجــود داشــته باشــد و از ســوی دیگــر، ایــن انســجام دوام یاب
ایــن دیــدگاه، اگــر جمعــی متشــکل در کار نباشــد، فعالیــت جمعــی بــه دســت نمی آیــد. فراینــد 
توســعه ی سیاســی و مشــارکت سیاســی را بایــد هدایــت کــرد و بهتریــن افــراد بــرای هدایــت، 
نخبــگان فکــری و ابــزاری هســتند. در جوامــع توســعه یافته، میــان ایــن دو نــوع نخبــه ائتالفــی 
منطقــی و عقالیــی وجــود دارد کــه نقــش بســیار مهمــی در توســعه ی آن هــا داشــته اســت. تــا 



ن 
ستا

غان
ر اف

ی د
اس

سی
ت 

رک
شا

و م
ن 

گا
خب

ی ن
اس

سی
گ 

رهن
ف

ی(
 مل

ت
حد

ت و
وم

حک
ی 

وره 
)د

107

زمانــی کــه میــان نخبــگان اتحــاد و اجماع نظــر روشــی و کیفــی وجــود نداشــته باشــد، امــکان 
توســعه فراهــم نیســت. )ســریع القلم، 1381، ص62( ویژگی هــای علمــی و تخصصــی و اجرایــی 
ــز اهمیــت اســت و در  ــدازه ی تفکــر و اندیشــه ی نخبــگان فکــری حای ــه ان نخبــگان سیاســی ب
فراینــد توســعه یافتگی بایــد هــردوی آنهــا مــورد توجــه قــرار گیــرد. بنابرایــن، میــزان انســجام 
درونــی نخبــگان فکــری و ابــزاری، نقــش اساســی در میــزان توســعه یافتگی و مشــارکت سیاســی 
جوامــع دارد. بــه اســاس اعتــراف برخــی از دانشــمندان، شــواهد نشــان می دهــد کــه» مشــارکت 
و رقابــت سیاســی بیشــتر در کشــورهای شــکل گرفتــه اســت کــه دارای تعارضــات آشــتی ناپذیر 
ــه ی مشــارکت  ــد، زمین ــن تعارضــات مواجــه بوده ان ــا ای ــه ب ــد. برعکــس؛ کشــورهای ک نبوده ان

ــیریه، 1386، ص595-592( ــت.« )بش ــوده اس ــز ب ــش متمرک ــدرت کم وبی ــر و ق کم ت
بــر اســاس دیــدگاه ســوم، توســعه و مشــارکت سیاســی بــه نخبــگان و مجریانــی نیــاز دارد 
کــه عــالوه بــر توانایــی علمــی و فکــری و بهره منــدی از تجــارب و تخصص هــای الزم، از نظــر 
ــم  ــگ حاک ــاوت باشــند. شــخصیت، اخــالق و فرهن ــا دیگــران متف ــز ب شــخصیت و اخــالق نی
ــه عبــارت  ــان اســت. ب ــه مراتــب مهم تــر از افــکار، تجــارب و تخصص هــای آن ــر نخبــگان، ب ب
دیگــر، در فراینــد دســت یابی بــه توســعه ی سیاســی، علــم، فکــر، تجربــه و تخصــص نخبــگان 
ــال،  ــرای مث ــرا ب ــتند؛ زی ــی نیس ــا کاف ــوند، ام ــوب می ش ــرط های الزم محس ــه ش ــی گرچ سیاس
می تــوان از علــم و تخصــص یــک نخبــه ی سیاســی اســتفاده کــرد و آن هــا را در رونــد توســعه 
بــه کار گرفــت، امــا در زمینــه ی شــخصیت و امــور فرهنگــی یــا اخالقــی بایــد همــه ی نخبــگان 
ــارکت  ــش مش ــی و افزای ــعه ی سیاس ــه توس ــت یابی ب ــه ی دس ــوند. الزم ــول ش ــخصا متح ش
سیاســی، تحــول در فرهنــگ و شــخصیت نخبــگان سیاســی اســت. مــا در اینجــا پیــش و بیشــتر 
ــاف،  ــؤولیت پذیری، انص ــی، مس ــه وظیفه شناس ــاز ب ــه، نی ــص و تجرب ــم و تخص ــه عل ــاز ب از نی
روحیــه ی انتقادپذیــری، ترجیــح منافــع ملــی بــر منافــع شــخصی یــا جناحــی و حســن نظر بــه 
دیگــران داریــم. )عابــدی اردکانــی، 1393، ص142( بــر ایــن اســاس، براســاس دیــدگاه ســوم، 
ــوع و  ــا ن ــی ب ــیار نزدیک ــاط بس ــور ارتب ــک کش ــعه یافتگی ی ــی و توس ــارکت سیاس ــزان مش می
ــگان مســلط و  ــگ سیاســی، نخب ــژه فرهن ــه وی ــگ؛ ب ــا فرهن ــت ایدئولوژیکــی و نگــرش ی ماهی
حاکــم بــر آن کشــور اســت. بــه بــاور اندیشــمندان: »چندپارگی هــای اجتماعــی مانــع توســعه ی 
ــر  ــد از تاثی ــت و مشــارکت می توان ــه رقاب ــوژی سیاســی معطــوف ب ــا ایدئول سیاســی اســت؛ ام
ــی »  ــارکت سیاس ــوال مش ــیریه، 1382، ص595( اص ــد.« )بش ــا بکاه ــن چندپارگی ه ــار ای زیان ب
ــه شــمار نمــی رود.«  ــوژی[، مشــارکت دموکراتیــک ب ــر ایدئول ــدون رقابــت سیاســی ]مبتنــی ب ب

ــیریه، 1392، ص140(  )بش
بنابرایــن، کنــش سیاســی نخبــگان و از جملــه موضــع آن هــا نســبت بــه مشــارکت سیاســی، 
ــه نــوع فرهنــگ سیاســی آن هــا اســت. مســلما اگــر اکثریــت مــردم و یــا گروه هــای  متوقــف ب
ــده نداشــته باشــند، اســتقرار نظــام  ــدان عقی حاکمــه، مخالــف رقابــت سیاســی باشــند؛ یعنــی ب
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سیاســی رقابتــی تقریبــا ناممکــن خواهــد بــود. بــا توجــه بــه دو نــوع فرهنــگ سیاســی تابعیتــی 
و مشــارکتی، فرهنــگ سیاســی حاکــم بــر کشــورهای جهــان ســوم فرهنــگ سیاســی تابعیتــی و 
ــه فرهنــگ سیاســی »وفاق گــرا«  ســنتی اســت. از جانــب دیگــر، می تــوان فرهنــگ سیاســی را ب
و فرهنــگ سیاســی »منازعه گــرا« طبقه بنــدی کــرد. در اولــی، شــهروندان و نخبــگان معمــوال در 
ــه  ــت و چگون ــه چیس ــی جامع ــایل اصل ــه مس ــری و اینک ــب تصمیم گی ــیوه های مناس ــورد ش م
ــا از  ــوع دوم، آن ه ــی ن ــگ سیاس ــه در فرهن ــی ک ــد؛ در حال ــرد، هم نظرن ــل ک ــا را ح ــد آن ه بای
لحــاظ نظراتــی کــه در مــورد مشــروعیت نظــام سیاســی و راه حل هــای مشــکالت اصلــی دارنــد، 

بــه شــدت دچــار چنددســتگی هســتند. )آلمونــد، پــاول، مونــت، 1376، ص77(
ــم شــد کــه فرهنــگ  ــم، متوجــه خواهی ــخ سیاســی افغانســتان مشــاهده کنی ــه تاری اگــر ب
سیاســی حاکــم بــر نخبــگان سیاســی افغانســتان، چــه پیــش از 2001 و چــه پــس از آن، عمدتــا 
ــع بســیاری از مشــکالت  ــوده اســت. در واق ــرا ب ــی و منازعه گ ــوع تابعیت ــگ سیاســی از ن فرهن
تاریخــی ایــن کشــور ریشــه در فرهنــگ ضدتوســعه و ضدمشــارکت ســران ایــن کشــور داشــته 
ــه ی  ــان. به رغــم تحــوالت عمیقــی کــه پــس از حادث ــم آن ــه و عل ــه تخصــص و تجرب و دارد، ن
ــگ سیاســی  ــا در حــوزه ی فرهن ــاده، ام ــاق افت ــتان اتف ــال 2001 در افغانس ــپتامبر س ــم س یازده
نخبــگان سیاســی، تغییــرات چندانــی رونمــا نشــده اســت. در اغلــب مــوارد؛ سیاســت، مشــغله ای 
ــه تلقــی شــده و در آن بهتریــن راه حــل مشــکالت کشــور، ادامــه ی منازعــات و عــدم  خصمان
ســازش بــه شــمار رفتــه اســت. در ایــن کشــور، بــه رغــم انزجــار عمومــی از منازعــه، رهبــران 
سیاســی تاکیــد دارنــد کــه بایــد از طریــق منازعــه، منازعــه ی سیاســی را از بیــن بــرد. بــه عبــارت 
ــل  ــن راه ح ــه بهتری ــت ک ــن اس ــتان ای ــه ی افغانس ــر جامع ــم ب ــی حاک ــگ سیاس ــر، فرهن دیگ
ــود  ــفافیت، نب ــزی، غیرش ــان سیاســی اســت. قانون گری ــا و مخالف ــردن رقب ــه، از میان به درب منازع
ــای  ــتی از ویژگی ه ــی و قوم پرس ــخص گرایی، نژادگرای ــی و ش ــخگویی، اقتدارگرای ــگ پاس فرهن
اصلــی فرهنــگ سیاســی نخبــگان ایــن ســرزمین اســت؛ )ســجادی، 1395، ص259( فرهنگــی کــه 
مانــع اصلــی و جــدی بــر ســر مشــارکت سیاســی و حضــور گســترده ی تمــام اقــوام در تعامــالت 
ــوم  ــه و ق ــای قبیل ــای مرزه ــر مبن ــه، ب ــرز خــودی و بیگان ــگ، م ــن فرهن سیاســی اســت. در ای
اســتوار اســت و خــارج از قــوم و قبیلــه، دیگــران، بیگانــه بــه شــمار آمــده و غیرقابــل اعتمادنــد. 
ــت داری  ــر حکوم ــی در ام ــکالت اساس ــه ی مش ــوی، ریش ــنتی و قبیل ــگ س ــت فرهن »موجودی
ــوی  ــه س ــن ب ــکان رفت ــی، ام ــگ سیاس ــن فرهن ــت ای ــا موجودی ــت. ب ــی اس ــت سیاس و مدیری

ــد.« )ســجادی، 1395، ص259( ــر می رس ــه نظ دموکراســی ناممکــن ب
در ایــن مقالــه، تــالش شــده اســت بــا اســتفاده از نظریه هــای دوم و ســوم، نقــش فرهنــگ 

سیاســی »تابعیتــی« و »منازعه گــرا« در مشــارکت سیاســی حکومــت وحــدت ملــی تبییــن گــردد.

3. تأثیر فرهنگ سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی در افغانستان
و  مهــم  ســه جنبه ی  دارای  مشــارکت   ،)1972( پــری  جیرنــت  نظریــه ی  براســاس 
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ــارکت،  ــیوه ی مش ــرد: ش ــر گی ــه را درنظ ــه جنب ــد هرس ــر بای ــه تحلیل گ ــت ک ــم اس مرتبط به ه
شــدت آن و کیفیــت آن.

ــا  ــن اســاس، ب ــودن آن اســت. برای ــه رســمی و غیررســمی ب شــیوه ی مشــارکت ناظــر ب
ــرق  ــی در آن، ف ــارکت سیاس ــویق مش ــت و تش ــزان فرص ــور و می ــت هرکش ــه وضعی ــه ب توج

می کنــد. 
منظــور از شــدت مشــارکت سیاســی، ســنجش تعــداد افــرادی اســت کــه در فعالیت هــای 
سیاســی معیــن شــرکت می کننــد و نیــز تعــداد دفعــات آن هــا اســت کــه بــاز هــم ممکــن اســت 

بــر طبــق فرصت هــا و منابــع فــرق کنــد.
کیفیــت مشــارکت، بــه میــزان اثربخشــی ای کــه در نتیجــه ی مشــارکت بــه دســت می آیــد 
و ســنجش تأثیــر آن بــر کســانی کــه قــدرت را اعمــال می کننــد و بــر سیاســت گذاری، مربــوط 
ــرق دارد.  ــه کشــور دیگــر ف ــک کشــور ب ــع از ی ــا و مناب ــق فرصت ه ــز، طب ــن نی می شــود. و ای

)بشــیریه، 1392، ص129-124(
ــگان  ــگ سیاســی نخب ــه فرهن ــد ک ــه ی افغانســتان نشــان می ده ــخ پرمنازع ــه ی تاری مطالع
ایــن کشــور، در هــر ســه جنبــه ی فــوق، تأثیــرات منفــی گذاشــته و بحــران مشــارکت سیاســی 

ــت.  ــرده اس ــر ک را عمیق ت
1-3. فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی در سطوح تصمیم گیری

ــود،  ــای موج ــان راه ه ــی آن، از می ــه ط ــود ک ــه می ش ــدی گفت ــه فراین ــری ب تصمیم گی
بهتریــن راه ممکــن انتخــاب و پیمــوده می شــود. ایــن فراینــد، بــا توجــه بــه حاکمیــت فرهنــگ 
ــدگان اصلــی  ــادی مواجــه اســت. تصمیم گیرن ــا چالش هــای زی سیاســی ســنتی در افغانســتان، ب
ــای موجــود را  ــان راه ه ــن راه ممکــن از می ــی انتخــاب بهتری ــانی توانای ــه آس ــام سیاســی، ب نظ
ندارنــد و نمی تواننــد هم دیگــر را قناعــت دهنــد. ایــن مســأله، یکــی از تاثیــرات منفــی فرهنــگ 
ــه نقــش فرهنــگ سیاســی  سیاســی ســنتی نخبــگان سیاســی در ایــن کشــور اســت. در ادامــه ب

ــردد.  ــاره می گ ــری اش ــطح تصمیم گی ــارکت در س ــران مش ــی در بح ــگان سیاس نخب
1-1-3. افزایش بحران در تصمیم گیری

در  مختلــف  اقــوام  مشــارکت  عــدم  افغانســتان،  اصلــی  مشــکل  شــک،  بــدون 
تصمیم گیری هــای کالن سیاســی اســت؛ امــری کــه ریشــه در تاریــخ گذشــته ی ایــن کشــور دارد. 
افغانســتان کشــوری اســت کــه از بــدو تأســیس تاکنــون، بحــران مشــارکت، از مشــکالت اصلــی آن 
بــوده اســت. در ایــن کشــور، در واقــع نظــام سیاســی آیینــه ای اســت کــه تمــام اقــوام خــود را در آن 
ندیــده، و انحصارگرایــی قومــی مانــع آن شــده اســت. پــس از تنظیــم مشــارکت اقــوام در جلســه ی 
ــی و دوری از چالش هــای قومــی، اندکــی فروکــش کــرد  ــة هم گرای ــی روی ــا مدت ــن آلمــان، ت ب
و در طــول زمــان حکومــت موقــت )2001( تنشــی چندانــی میــان رهبــران سیاســی پیــش نیامــد 
تــا زمینــه را بــرای رقابــت نخبــگان قومــی فراهــم ســازد. )حســینی، 1397، 2 جــوزا( اگرچنــد 
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کنفرانــس بــن و پــس از آن، قانــون اساســی کشــور، هرنــوع توزیــع قــدرت را به صــورت عادالنه 
میــان اقــوام مختلــف کشــور مــورد توجــه و تأکیــد قــرار داده اســت؛ امــا در عمــل، چیــزی از 
ــد  ــزرگ سیاســی مشــاهده نمی شــود. اگرچن ــوام در تصمیم گیری هــای ب ــه ی اق مشــارکت عادالن
در حکومــت وحــدت ملــی، نهــاد ریاســت جمهــوری و ریاســت اجرائیــه صاحبــان اصلــی قدرت 
ــه شــمار می آینــد، امــا همــه ی آن هــا تصمیم گیرنده هــای اصلــی سیاســت افغانســتان نیســتند،  ب

بلکــه، تصمیــم نهایــی در اختیــار رییــس جمهــور اســت.
فردگرایــی و حاکمیــت اراده ی فــرد بــه جــای اراده ی جامعــه، از ویژگی هــای بــارز 
فرهنــگ سیاســی افغانســتان اســت. در ایــن کشــور، اراده ی فــرد بــه جــای اراده ی جمــع نشســته 
ــی  ــگ فردگرای ــت فرهن ــه حاکمی ــا توجــه ب ــرای جمــع، گذاشــته نمی شــود. ب ــچ وقعــی ب و هی
ــود و  ــه می ش ــور گرفت ــس جمه ــا توســط شــخص ریی ــام تصمیم ه ــن کشــور، تم ــرط در ای مف
ــدید  ــادات ش ــا انتق ــواره ب ــه هم ــری ک ــردد؛ ام ــه می گ ــا حوال ــه وزارت خانه ه ــرا ب ــرای اج ب
نخبــگان سیاســی دیگــر مواجــه شــده اســت. انحصارگرایــی شــخص رییــس جمهــور همــواره 
در ســخنان سیاســت مداران افغانســتان انعــکاس یافتــه و از آن بــه عنــوان عامــل ناکامــی دولــت 
وحــدت ملــی یــاد شــده اســت. بــه بــاور برخــی آگاهــان »بــا وجــود اینکــه نــام حکومت شــان 
وحــدت ملــی اســت، امــا تامیــن وحــدت ملــی در اولویــت کارشــان قــرار نــدارد... در دور دوم 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، رییــس جمهــور بــا تکــت چهارنفــره کاندیــد بــود، بــا معاونیــت 
اول جنــرال دوســتم، معاونیــت دوم ســرور دانــش، و نماینــده ی خــاص در امــور حکومــت داری 
ــود، حــاال چــرا  ــک آدم خــوب ب ــت ی ــرال دوســتم در آن وق ــا مســعود(. جن خــوب )احمدضی
ــه 50 درصــد  ــرال دوســتم اســت. حــاال همــان تکــت ب خــوب نیســت؟ حــاال هــم همــان جن

ــده و آقــای دانــش.« )داودزی، 1396( رســیده اســت. خــودش مان
برداشــت ها از ریاســت جمهــوری غنــی ایــن اســت کــه وی قــدرت را بیشــتر در خدمــت 
یــک تیــم خــاص، یــک جریــان خــاص و یــک قــوم خــاص مــورد اســتعمال قــرار می دهــد... 
غنــی بــرای تحکیــم قــدرت خــود جزیره هــای قــدرت ایجــاد کــرده اســت. اشــخاص و مراجــع 
ــا(  ــاح، بی ت ــت. )مصب ــده اس ــاص برگزی ــوم خ ــک ق ــاص و از ی ــر خ ــا فک ــری را ب تصمیم گی
اختیــارات بیش ازحــد ســالم رحیمــی بــه عنــوان رییــس دفتــر رییــس جمهــور، اکلیــل حکیمــی 
ــداهلل محــب  ــت و حم ــر، مشــاور پیشــین شــورای امنی ــف اتم ــه، محمدحنی ــر پیشــین مالی وزی
رییــس فعلــی شــورای امنیــت و ســفیر ســابق در امریــکا، نشــان از انحصارگرایــی مفــرط تیــم 

رییــس جمهــور دارد.
ــواره  ــور، هم ــن کش ــماره دوم ای ــرد ش ــور و ف ــس جمه ــاون ریی ــتم، مع ــرال دوس جن
از انحصارگرایــی رییــس جمهــور غنــی انتقــاد کــرده اســت. او کــه در دوران انتخابــات 
ــیدن  ــس از به قدرت رس ــت، پ ــمار می رف ــه ش ــی ب ــی غن ــان اصل ــوری از حامی ــت جمه ریاس
ــام  ــی تم ــور غن ــس جمه ــت: ریی ــرد و گف ــاز ک ــکوه ب ــه ش ــان ب ــش زب از بی صالحیت بودن
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صالحیت هــا را در کنتــرل خــود گرفتــه و حتــی مقام هــای پایین رتبــه ی محلــی را نیــز شــخصا 
 )https://etilaatroz.com/63415( می کنــد.  تعییــن 

پیــش از جنــرال دوســتم، عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــي حکومــت و احمدضیــا مســعود 
نماینــده ی ویــژه ی رییــس حکومــت در امــور اصالحــات و حکومــت داري خــوب نیــز مواضــع 
ــر رییــس حکومــت  ــز همــان اتهام هایــي را ب ــان  نی ــد. آن ــرال دوســتم را اتخــاذ کردن شــبیه جن
ــن  ــز چنی ــتم  نی ــرال دوس ــه جن ــد ک ــادش وارد کردن ــورد اعتم ــان م ــي و اطرافی ــدت مل وح
اظهارتــي نســبت بــه حلقــة ارگ داشــت. انحصــار قــدرت و نادیده گرفتــن نقــش و ســهم دیگــر 
ــاوران  ــي و مش ــور غن ــس جمه ــر ریی ــد ب ــن نق ــن و جدي تری ــن از مهم تری ــدان و مؤتلفی متح
نزدیــک اش اســت کــه نــه تنهــا آگاهــان امــور سیاســي و منتقــدان حکومــت، کــه نزدیک تریــن 
هــم کاران آقــاي غنــي ایــن مســأله را چالــش اصلــي در برابــر حکومــت داري و بن بســت سیاســي 
درون حکومتــي عنــوان مي کننــد کــه در چهــار ســال گذشــته گــره کــور وحــدت ملــي را کورتــر 

ســاخته اســت.
در واقــع »هســته ی اصلــي« تیــم تحــول و تــداوم بــه رهبــري محمداشــرف غنــي، مرکــب 
از سیاســیون تکنوکــرات و سیاست آشــنایي اســت کــه تجربــه ی چهارســاله ثابــت ســاخت کــه 
آنــان، تــوان بهره گیــري از فنــون مختلــف سیاســي بــراي دســت یابي بــه اهــداف موردنظــر خــود 
ــا اهــداف و برنامه هــاي مشــخص  ــد. ارگ نشــینان کــه شــامل یــک حلقــه ی مشــخص ب را دارن
ــًا  ــر و غالب ــداف انعطاف ناپذی ــري، اه ــي از تصمیم گی ــه ی کوچک ــد، در محوط ــم آمده ان گرده
ــه ی  ــت های انحصارگرایان ــتاپور، 1397( سیاس ــد. )روس ــي کنن ــن م ــي را تعیی ــل توضیح غیرقاب
ــدرت  ــریک ق ــوان ش ــه عن ــی ب ــات و هم گرای ــم اصالح ــال تی ــامل ح ــا ش ــی، نه تنه ــای غن آق
ــه اشــرف غنــی را از هــم پاشــاند کــه  ــه گذشــت زمــان، مهره هــای نزدیــک ب ــد، بلکــه ب گردی
ــه  ــر اشــرف غنــی ب ــال آن، اســتعفای حنیــف اتمــر و اکلیــل حکیمــی اســت. دکت مهم تریــن مث
ــود  ــش ممکــن ب ــه برای ــه وقعــی نگذاشــت و درحــدی ک ــر افغانســتان هیچ گون جامعــه ی متکث
انحصــار قــدرت را در حلقــه ی گــروه تبــاری خــود خالصــه کــرد. مناســبات غنــی بــا معــاون 
ــر  ــداوم بیش ت ــول و ت ــم تح ــب تی ــش در ترکی ــرور دان ــش س ــورد و نق ــم خ ــتش بره نخس

ــزان( ــی، 1397، 2 می ــود. )قاضی خان ــته می ش ــمبولیک پنداش س
بنابرایــن، فردگرایــی افراطــی رییــس جمهــور غنــی، نخبــگان سیاســی ســایر اقــوام را بــه 

انــزوا کشــانیده و تأثیــرات جــدی روی مشــارکت سیاســی در افغانســتان گذاشــته اســت.
2-1-3. افزایش بی اعتمادی سیاسی

ــتر در  ــروزی بیش ــر ام ــی و بحــران فراگی ــه ی افغان ــان، »معضــل جامع ــر کارشناس ــه نظ ب
ســاخت اجتماعــی افغانســتان و فرهنــگ سیاســی حاکــم ریشــه دارد.... بســیاری از بحران هــای 
ــا اصــالح فرهنــگ  سیاســی و اجتماعــی در یــک جامعــه، ریشــه در فرهنــگ سیاســی دارد و ب
ــت،  ــرک سیاس ــور مح ــا موت ــه ی روح ی ــه مثاب ــی ب ــگ سیاس ــد.... فرهن ــل رفع ان ــی قاب سیاس
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سمت وســوی جهت گیری هــا و کنش هــای سیاســی افــراد جامعــه و بازی گــران عرصــه ی 
ــری دارد.  ــر انکارناپذی ــی تأثی ــام سیاس ــای نظ ــر جهت گیری ه ــن می بخشــد و ب سیاســت را تعی
فرهنــگ سیاســی، بــا تحمیــل الگوهــا و عرضــه ی ارزش هــا، ذهنیت هــا، ایســتارها و هنجارهــا، 
ــی،  ــا معضــالت اجتماع ــه مواجــه ب ــران سیاســی نســبت ب ــوان بازیگ ــراد را به عن ــای اف کنش ه
منازعــات گروهــی، طبقاتــی و... بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده و یکــی از مهم تریــن عوامــل 
ــفق  ــی رود.« )ش ــمار م ــه ش ــه ب ــک جامع ــراد ی ــی اف ــای سیاس ــار و کنش ه ــکل دهنده ی رفت ش

ــی، 1394(  خوات
ــتان  ــگان افغانس ــی نخب ــگ سیاس ــارز فرهن ــای ب ــران، از ویژگی ه ــه دیگ ــادی ب بی اعتم
ــورد  ــور م ــاکن در کش ــوام س ــگان اق ــواره نخب ــه هم ــود ک ــث می ش ــر باع ــن ام ــت. ای اس
ــک  ــوان »بان ــه عن ــان ب ــات از آن ــا در دوران انتخاب ــد و تنه ــرار گیرن سوءاســتفاده های سیاســی ق

ــوند.  ــرح ش ــر، مط ــراد غی ــوان اف ــه عن ــپس ب ــته و س ــره جس رأی« به
ــه ی چهارســاله ی حکومــت وحــدت ملــي نشــان داد کــه منطــق سیاســت ورزي در  تجرب
ارگ چنیــن اســت کــه از مدرن تریــن روش هــا تــا قدیمي تریــن و بدوي تریــن آن، بــراي 
تحکیــم جایــگاه تیــم سیاســي برســرقدرت بهــره گرفتــه شــود. همیــن منطــق بــود کــه جنــرال 
دوســتم را بــا تمــام نامتجانســي هایش در کنــار اشــرف غنــي قــرار داد و هم چنــان همیــن منطــق 
ــع سرســخت سیاســت هاي  ــرال دوســتم را از مداف ــي دیگــر، جن ــک مقطــع زمان ــه در ی ــود ک ب
ــدل  ــي، مب ــت هاي غن ــخت سیاس ــد سرس ــم و منتق ــا مزاح ــادي و حت ــرد ع ــک ف ــه ی ارگ، ب

ــود. ــد مي ش ــور تبعی ــت او از کش ــاخت و در نهای س
در افغانســتان متأســفانه حکومت هــای توتالیتــر و خودکامــه و اســتبداد سیاســی، منازعــات 
ــگ  ــات جن ــروزی در جبه ــزاران ام ــیاری از کارگ ــی بس ــگ و رویاروی ــه جن ــه ده ــی، س قوم
ــی  ــگ سیاس ــاد را از فرهن ــه، اعتم ــات پردامن ــب و منازع ــی ملته ــای سیاس ــر و فض ــا یکدیگ ب
کشــور برداشــته و فضــای بی اعتمــادی شــدیدی را حاکــم ســاخته اســت. در نظــام کنونــی نیــز 
ــاد اداری،  ــا فس ــارزه ب ــق در مب ــدم توفی ــت و ع ــدی دول ــرده، ناکارآم ــل نام ب ــر عوام ــالوه ب ع
ــردم و احــزاب  ــان م ــت و احــزاب، می ــان دول ــردم، می ــت و م ــان دول ــادی می ــه ی بی اعتم زمین
ــاد  ــبب اعتم ــه، س ــر جامع ــادی در سراس ــو بی اعتم ــت. ج ــش داده اس ــخصیت ها را افزای و ش
ــادی،  ــای بی اعتم ــی از پیامده ــت. یک ــده اس ــایعه پراکنی گردی ــو ش ــاد ج ــایعات و ایج ــه ش ب
برچســب زدن بــه افــراد و رقیبــان سیاســی و اســتفاده از اتهــام بــه عنــوان یــک حربــه ی سیاســی 
ــات، گاه  ــر از اتهام ــیاری دیگ ــاد و بس ــه فس ــام ب ــودن، اته ــوس بیگانه ب ــه جاس ــام ب ــت. اته اس
ــه واردبــودن  بــدون اســاس و شــواهد کافــی کــه حتــی ممکــن اســت خــود اتهام زننــده هــم ب
ــه منظــور اســتفاده ی سیاســی و خارج ســاختن رقیــب از دور  آن اتهــام اعتقــاد نداشــته باشــد، ب

ــه یــک فرهنــگ تبدیــل شــده اســت. )شــفق خواتــی، 1394( رقابــت، ب
3-1-3. افزایش اختالفات و تشکیل اپوزیسیون های درون حکومتی

اختــالف فکــری، عامــل توســعه و از ویژگی هــای جامعــه ی مــدرن اســت؛ امــا اختالفــات 
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شــخصی و تبــاری، از شــاخصه های جوامــع بــدوی و از عوامــل توســعه نیافتگی کشــورها اســت. 
ــته  ــود نداش ــالمت آمیز وج ــوی مس ــگ گفتگ ــد( فرهن ــن )1747 به بع ــتان نوی ــخ افغانس در تاری
ــره،  ــق مذاک ــل و گفتگــو و حــل و فصــل مســالمت آمیز مســائل از طری ــه جــای تعام اســت. ب
ــل آراء و  ــوده اســت. عــدم تســاهل و ســعه ی صــدر در مقاب ــل حاکــم ب ــازع و تقاب همــواره تن
عقایــد مخالــف و متفــاوت، ســیاه و ســفید دیــدن و مــرز تکفیــر درســت کردن توســط گرایش هــا 
و احــزاب ایدئولوژیــک، از خصایــص اصلــی فرهنــگ سیاســی امــروز ماســت. )شــفق خواتــی، 
ــه را  ــه بعــد، فرهنــگ منطــق و مذاکــره، جــای اســلحه و مقابل 1394( اگرچــه از ســال 2001 ب
گرفتــه اســت، امــا در دوران حکومــت وحــدت ملــی، ایــن چالــش افزایــش یافتــه اســت؛ امــری 
ــم را  ــم حاک ــدرت تی ــی شــریکان ق ــش داده و حت ــران سیاســی را افزای ــان رهب ــا می ــه تنش ه ک
در صــف اپوزیســیون قــرار داده اســت. بــا توجــه بــه حاکمیــت فردگرایــی مفــرط، سیاســت در 
افغانســتان از یــک کاالی عمومــی بــه عنــوان ملــک شــخصی تبدیــل شــده و واردشــدن در آن، بــه 
معنــای داخل شــدن در حریــم خصوصــی تیــم حاکــم قلمــداد می گــردد. »برخــالف کشــورهای 
توســعه یافته، نــوع نــگاه نخبــگان مــا بــه سیاســت، نــگاه شــخصی و فردگرایانــه بــوده و منافــع 
ملــی کشــور در چارچــوب همیــن نــگاه بازخوانی و تعریــف می شــود. )ســجادی، 1397، ص60( 
از ایــن جهــت، تصمیم هــا و اقدامــات رهبــران درجه یــک کشــور، خــود تعریف کننــده ی منافــع 
ــا  ــن مســأله باعــث شــده اســت ت ــرد. ای ــرار می گی ــی ق ــع جمع ــگاه مناف ــوده و در جای ــی ب مل

سیاســت مداران کشــور اقــدام بــه تشــکیل جبهــات منتقــد دولــت نماینــد. 
اختالفــات گســترده میــان رهبــران سیاســی، خــود بــه عنــوان یــک تهدیــد امنیتــی امــروزه 
مطــرح می باشــد. اختالفــات میــان جبهه هــای مختلــف اپوزیســیون و دولــت از یــک طــرف، و 
اختالفــات و تنش هــای موجــود میــان رهبــران و مدیــران ارشــد درون حکومتــی از ســوی دیگــر، 
بحــران عــدم انســجام سیاســی را افزایــش داده و خطــرات ســقوط حکومــت فعلــی را چندبرابــر 

نمــوده اســت. 
ــای  ــان نیروه ــران در می ــل جب ــکاف غیرقاب ــود ش ــه نب ــر ب ــی، ناظ ــجام سیاس واژه ی انس
ــت.  ــت داری اس ــد حکوم ــی در رون ــایل اساس ــی از مس ــی، یک ــجام سیاس ــت. انس ــی اس سیاس
آلکســی دوتوکویــل می گویــد: »در میــان قوانینــی کــه بــر جوامــع انســانی حاکم انــد، یــک قانــون 
ــان ها  ــه انس ــرای آن ک ــت. ب ــن تر اس ــر و روش ــر دقیق ت ــای دیگ ــه ی قانون ه ــه از هم ــت ک اس
متمــدن شــوند و هم چنــان متمــدن باقــی بماننــد، بایــد کــه هنــر بــه هم پیوســتن انســان ها نیــز 
بــه همــان انــدازه ی افزایــش ســطح برابــری آن هــا رشــد و بهبــود یابــد. نااســتواری سیاســی در 
بســیاری از کشــورها ناشــی از ناکامــی در ایــن شــرط مایــه می گیــرد کــه »برابــری در اشــتراک 
سیاســی، بســیار ســریع تر از هنــر »به هم پیوســتن« رشــد می کنــد.« )هانتینگتــون، 1392، 
ــران سیاســی، »اجتمــاع سیاســی از هــم گســیخته  ــان رهب ص11( در صــورت نبــود انســجام می
ــد و  ــختی بی بهره ان ــت و جان س ــد و از اُبُه ــی ندارن ــدرت چندان ــی، ق ــای سیاس ــت و نهاده اس
ــون،  ــد.« )هانتینگت ــت کنن ــد حکوم ــع حکومت های شــان نمی توانن ــوارد، در واق در بســیاری از م
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ــم  ــم و ه ــی حاک ــای سیاس ــم در درون گروه ه ــالف ه ــکاف و اخت ــش ش 1392، ص7( پیدای
بیــن آن هــا و طبقــه ی اقتصــادی مســلط، معمــوال یکــی از زمینه هــای بحــران زا و عوامــل اصلــی 
ــی دارای  ــاظ سیاس ــه لح ــه ب ــی ک ــا جوامع ــت. ام ــک اس ــای غیردموکراتی ــی رژیم ه در فروپاش
ــم و  ــا ک ــران در آن ه ــروز بح ــای ب ــوده و زمینه ه ــدر ب ــت مقت ــت، دارای حکوم ــجام اس انس
مســیر توســعه و پیشــرفت در آن هــا همــوار اســت. بنابرایــن، انســجام سیاســی عبــارت اســت از 
»روابــط مســتحکم و احســاس مســؤولیت متقابــل و پیونــد بیــن اعضــاء ]یــک جامعــه[ کــه از 
طریــق توافــق برســر مجموعــه ای از اصــول و قواعــد اجتماعــی و درونی کــردن آن هــا بــه دســت 

ــی اســت.« )یونســی، 1386، ص31( ــم اجتماع ــز نظ ــد و حاصــل آن، نی می آی
به رغــم اهمیــت انســجام سیاســی در امــر حکومــت داری، دولــت وحــدت ملــی متأســفانه 
ــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن حکومت هــای شــکننده و ورشکســته در ایــن عرصــه شــناخته  ب
ــش، دارای  ــورهای پُرتن ــته، »کش ــورهای ورشکس ــت. کش ــجام الزم اس ــد انس ــود و فاق می ش
کشــمکش و ناســازگاری عمیــق، خطرنــاک، و صحنــه ی مبــارزه و نبــرد جــدی بیــن فرقه هــا و 
ــا  ــی ب ــی دولت ــای نظام ــر کشــورهای ورشکســته، نیروه ــب هســتند. در اکث ــای جنگ طل گروه ه
شورشــیان مســلحی کــه توســط یــک یــا چنــد رقیــب هدایــت می شــوند، درگیــر جنــگ هســتند. 
اولیــای امــور در کشــورهای ورشکســته گاهــی هم زمــان بــا دو یــا تعــداد بیشــتری از شــورش 
و طغیــان، تنوعــی از ناآرامــی و آشــوب های مردمــی، طیــف متفاوتــی از نارضایتــی عمومــی، و 
میــزان فزاینــده ای از اختــالف عقیــده در دولــت و احــزاب و گروه هــای داخــل حکومــت روبــرو 

هســتند.« )لنــون، 1389، ص122(
ناهماهنگــی و اختــالف میــان رهبــران سیاســی درون و برون حکومتــی، تهدیدهــای امنیتــی 

را بــه شــرح زیــر متوجــه حکومــت وحــدت ملــی کــرده اســت:
1( ناهماهنگــی در تعریــف منافــع و تهدیــدات ملــی: در شــرایط کنونــی، بــه رغــم اهمیــت 
ــود.  ــر می ش ــه روز عمیق ت ــکاف روزب ــن ش ــا ای ــتان، ام ــران افغانس ــان رهب ــی می ــجام سیاس انس
شــکاف و اختــالف میــان قــوه مقننــه و اجرائیــه از یــک ســو، اختالفــات جــدی میــان رهبــران 
حکومــت )قــوه مجریــه( و رهبــران اپوزیســیون سیاســی از جانــب دیگــر، تنش هــا و اختالفــات 
موجــود میــان هیــأت رهبــری حکومــت از جانــب ســوم، ایــن کشــور را بــا بحــران عــدم انســجام 
مواجــه کــرده و ایــن امــر، تهدیــدات امنیتــی افغانســتان را افزایــش داده اســت. در ایــن کشــور، 
از یــک طــرف میــان تیــم تحــول و تــداوم بــه رهبــری دکتــر اشــرف غنــی و تیــم اصالحــات 
ــب  ــود دارد. از جان ــدی وج ــات ج ــداهلل، اختالف ــداهلل عب ــر عب ــری دکت ــه رهب ــی ب و هم گرای
ــه  ــود. ب ــاهده می ش ــز مش ــا نی ــن تیم ه ــدام ای ــر ک ــای ه ــان اعض ــدی می ــات ج ــر، اختالف دیگ
ــد  ــده تبعی ــث ش ــاون اول، باع ــور و مع ــس جمه ــان ریی ــود می ــای موج ــه، تنش ه ــوان نمون عن
ــور،  ــی کش ــرایط کنون ــه در ش ــری ک ــد؛ ام ــوری ش ــت جمه ــت اول ریاس ــدت معاون طوالنی م
بســیار خطرنــاک و آسیب رســان اســت. از جانــب دیگــر، در حالــی کــه دکتــر عبــداهلل عبــداهلل 
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ــید  ــراه عبدالرش ــه هم ــق ب ــد محق ــد، محم ــت دارن ــام فعالی ــان در درون نظ ــر محمدخ و انجنی
دســتم، معــاون اول رییــس جمهــور و عطامحمــد نــور و برخــی از نماینــدگان ملــت، جبهــه ی 
ــی نظــام سیاســی عمــل  ــوان منتقدیــن درون ــه عن »نجــات ملــی افغانســتان« را تشــکیل داده و ب
می کننــد. ایــن امــر، شــکاف های موجــود میــان رهبــران را پیچیده تــر و خطرنــاک تــر نمــوده و 
امنیــت ملــی کشــور را آســیب پذیرتــر کــرده اســت. ایــن امــر، نــه تنهــا تهدیــدات امنیــت ملــی را 

ــازد.  ــدل می س ــد مب ــه تهدی ــز ب ــی را نی ــای مل ــه فرصت ه ــد، بلک ــش می ده افزای
ــس  ــروزه، ریی ــد: ام ــه تهدی ــا ب ــدن آن ه ــی و تبدیل  ش ــای مل ــن فرصت ه ــن رفت 2( از بی
ــرای  ــه ای را ب ــیرهای جداگان ــر دو مس ــداهلل، ه ــداهلل عب ــی، عب ــس اجرای ــی و ریی ــور غن جمه
اداره ی مملکــت در پیــش گرفتــه انــد و بیــن آن هــا اختــالف وجــود دارد. )شــفیعی، 1395: 118( 
ــه  ــا را ب ــیاری از فرصت ه ــور، بس ــرح در کش ــی مط ــران سیاس ــان رهب ــود می ــات موج اختالف
تهدیــد تبدیــل کــرده و ســرمایه های عظیــم انســانی و مــادی ایــن کشــور را بــه ســمت نابــودی 
ــی، از  ــره ی الکترونیک ــع تذک ــاپ« و توزی ــروژه ی »توت ــال، پ ــوان مث ــه عن ــت. ب ــوق داده اس س
مهم تریــن فرصت هــای ملــی اســت، کــه متأســفانه، ایــن فرصت هــا خــود بــه تهدیــد و نقطــه ی 
ــای  ــن پروژه ه ــی از بزرگ تری ــاب«، یک ــروژه ی »توت ــده اند. پ ــل ش ــالف تبدی ــی و اخت جدای
توســعه ای در کشــور اســت. ایــن پــروژه کــه براســاس ماســترپالن بیست ســاله ی انــرژی بــرق، 
توســط کمپنــی فیشــنر آلمانــی تهیــه و بــه مســاعدت بانــک انکشــاف آســیایی تطبیــق می شــود، 
ــه  ــور از کشــور، ب ــا عب ــتان، تاجکســتان و ب ــق ازبکس ــتان را از طری ــرق ترکمنس ــرار اســت ب ق

پاکســتان انتقــال دهــد. 
ــرق  ــرژی ب ــه شــاهراه ترانزیــت خطــوط ان ــر اینکــه افغانســتان را ب ایــن پــروژه عــالوه ب
ــی و  ــدی، غــور، غزن ــان، دایکن ــد، باشــندگان محــروم والیت هــای بامی ــل می کن ــه تبدی در منطق
ــرق مســتفید نمــوده و خانه هــای تاریــک ایــن شــهروندان را روشــن  ــز از نعمــت ب لوگــر را نی
ــت« و  ــت از »عدال ــان حمای ــت و مدعی ــان دول ــالف می ــر ایجــاد اخت ــر اث ــا ب ــرد. ام ــد ک خواه
ــل شــد و جــان بســیاری از  ــد جــدی تبدی ــه تهدی ــروژه ی ملــی ب ــن پ ــری«! در کشــور، ای »براب
ــیاری از  ــت و بس ــور را گرف ــن کش ــهروندان ای ــردگان و ش ــری و تحصیل ک ــخصیت های فک ش
ــروژه، نقطــه ی  ــن پ ــی کــه می توانســت ای ــن ســرزمین را داغــدار کــرد. در حال خانواده هــای ای
ــر  ــالوه ب ــل شــد و ع ــالف تبدی ــه نقطــه ی فصــل و اخت ــت باشــد، ب وصــل شــهروندان و دول
ــش داد و انســجام اجتماعــی و  ــت را افزای ــان شــهروندان و دول ــای دیگــر، شــکاف می بحران ه

سیاســی کشــور را آســیب رســاند.
ــای دیگــری  ــوان یکــی از فرصت ه ــه عن ــره ی الکترونیکــی، ب ــع تذک ــال آن، توزی ــه دنب ب
بــود کــه متأســفانه بــر اثــر اختالفــات شــدید میــان رهبــران افغانســتان بــه یــک تهدیــد بــزرگ 
تبدیــل شــده اســت. اختــالف جــدی میــان رهبــران سیاســی درون قــوه مجریــه از یــک طــرف 
و نماینــدگان ملــت در پارلمــان و قــوه مجریــه از جانــب دیگــر، بــر ســر ذکــر واژه ی »افغــان« 
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در شــناس نامه، ایــن فرصــت ملــی را بــه یــک تهدیــد جــدی مواجــه کــرد؛ تهدیــدی کــه زمینــه 
ــی کــه  ــاری« فراهــم کــرده اســت. در حال ــدای »تجزیه طلبــی« و »خودمخت ــرای بلندشــدن ن را ب
رییــس جمهــور و تیــم آن از درج واژه ی »افغــان« در شــناس نامه ها حمایــت می کننــد، ریاســت 
اجرائیــه ی دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان و تیــم آن، بــا درج ایــن واژه مخالفــت نمــوده 
و مانــع عملی شــدن ایــن پروســه ی ملــی شــدند. ایــن اختالفــات، بــه حــدی پیــش رفــت کــه 

ــد.  باعــث تعطیل شــدن پروســه گردی
صاحبــان قــدرت در افغانســتان می خواهنــد از ایــن طریــق، اســتفاده های سیاســی نمــوده 
و راه را بــرای رســیدن بــه قــدرت و پیــروزی در انتخابــات ریاســت جمهــوری برای شــان همــوار 
نماینــد. متأســفانه بــا توجــه بــه شــکاف عمیــق اجتماعــی میــان مــردم افغانســتان، »قومیــت« و 
دامــن زدن بــه تعصبــات قومــی، تنهــا ابــزاری اســت بــرای رســیدن بــه قله هــای بلنــد قــدرت 
و سیاســت در ایــن کشــور. از ایــن جهــت، رهبــران سیاســی همــواره تــالش می کننــد از طریــق 
ــه قــدرت  ــدن ب ــرای رســیدن و باقی مان ــژادی، راه را ب شــعله ورکردن آتــش تفرقــه ی قومــی و ن
همــوار نماینــد. امــا تــوده ی ملــت، تنهــا گروهــی اســت کــه قربانــی اصلــی ایــن سیاســت های 
ــدات  ــه تهدی ــی را ب ــای مل ــر، فرصت ه ــن ام ــوند. ای ــان می ش ــه ی رهبران ش ــث و مزوران خبی

ملــی تبدیــل نمــوده و جامعــه را بیشــتر بــه ســمت ناهنجــاری و ناامنــی ســوق می دهــد. 
ــا توجــه بــه حاکمیــت فرهنــگ سیاســی ســنتی در افغانســتان، منافــع فــردی بــه جــای  ب
منافــع جمعــی نشســته و همــواره، منافــع فــردی و نهایتــا منافــع قومــی و حزبــی، جــای منافــع 
ــه  ــا راه رســیدن ب ــی، تنه ــی کــه انســجام سیاســی و اتحــاد مل ــد. در حال ــی را اشــغال می کن مل
کاروان پیشــرفت و عبــور از بحران هــای موجــود در کشــور اســت، رهبــران سیاســی افغانســتان 
ــات  ــات و اختالف ــه تعصب ــن زدن ب ــش و دام ــق افزای ــی، از طری ــع مل ــت مناف ــدون درنظرداش ب
قومــی، بــه دنبــال منافــع فــردی و نهایتــا قومی انــد و از ایــن طریــق بــدون توجــه بــه پیامدهــای 
ــه ســمت بحــران  ــا درایــت و اراده ی خودشــان کشــور را ب سیاســت های تفرقه افگنانه ی شــان، ب
می کشــانند. دخالــت برخــی کشــورهای بیرونــی، مزیــد بــر علــت اســت. در واقــع، اختالفــات 
درون حکومتــی میــان رهبــران سیاســی افغانســتان، زمینــه را بــرای دخالــت خارجی هــا فراهــم 
نمــوده و ایــن امــر، اصــل مشــارکت عادالنــه ی سیاســی در کشــور را بــا تهدیــدات جــدی مواجــه 

می نمایــد. 
4-1-3. ضعف نهادهای دولتی

ــا در جامعــه ی چندقومــی  نهادهــا و نهادســازی از ویژگی هــای جوامــع مــدرن اســت، ام
ــا،  ــن چالش ه ــی از ای ــت. یک ــه اس ــدی مواج ــش ج ــا چال ــز ب ــم نی ــن مه ــتان، ای ــل افغانس مث
ــی اســت. سیاســت در افغانســتان، سیاســت  ــه جــای نهادگرای ــی ب ــگ فردگرای ــت فرهن حاکمی
ــت؛  ــته اس ــر از گذش ــتان پیچیده ت ــروز افغانس ــت در سیاســت ام ــگاه قومی ــت و جای ــی اس قوم
ــام  ــک نظ ــازی ی ــدای نهادینه س ــا آجن ــل ب ــت در عم ــای قومی ــر مبن ــدرت ب ــیم ق ــون تقس چ
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ــک از  ــت دموکراتی ــه سیاس ــیدن ب ــویی، رس ــت. از س ــتی پذیر نیس ــانی آش ــه آس ــک ب دموکراتی
مجــرای سیاســت قومــی در کشــوری کــه ســابقه ی تاریخــی نابرابــری مبتنــی بــر قومیــت دارد، 
قابــل پیش بینــی و تــا حــدی اجتناب ناپذیــر اســت. از ســوی دیگــر امــا، نفــس سیاســت قومــی 
در افغانســتان، نــه تنهــا بــر فردیــت و اســتقالل رأی کــه الزمــه ی دموکراســی اســت، خــط ابطــال 
ــه ی  ــه الزم ــدار را ک ــای مســتقل و قانون م ــکان شــکل گیری نهاده ــان ام می کشــد؛ بلکــه هم چن
جامعــه ی دموکراتیــک اســت، ســلب می کنــد. خطــر دیگــر، قومی شــدن مســایل حــاد سیاســی 
ــایل  ــن مس ــه ای ــور ب ــرش قوم مح ــت. نگ ــان اس ــا طالب ــگ ب ــا جن ــد و ی ــاله ی دیورن ــال مس مث
ــه  ــود ک ــی می ش ــت سیاس ــی و عقالنی ــع مل ــر مناف ــی ب ــدگاه مبتن ــک دی ــکل گیری ی ــع ش مان
ــق درازمــدت  ــن ســرزمین را دچــار تعلی ــورد سرنوشــت ای خــود تصمیم گیری هــای مهــم در م
ــی  ــد دموکراس ــرای رش ــد. ب ــف می کن ــای مختل ــری گروه ه ــه ی باج گی ــا زمین ــر و ی و ویرانگ
ــی ضــروری اســت.  ــک موضوع محــور و مل ــای افغانســتان، شــکل گیری سیاســت دموکراتی نوپ
ــری  ــای باج گی ــاخته و زمینه ه ــم س ــی را عقی ــد دموکراس ــت، رش ــرای قومی ــت از مج سیاس
ــر  ــردم در براب ــی آســتانه ی تحمــل م ــی دارد. سیاســت قوم ــارور نگــه م ــی خشــونت را ب و حت
ــرای حضــور سیاســت گذاران  ــه را ب ــرده و زمین ــاال ب ــران قومــی را ب فســاد و کم کاری هــای رهب
دموکــرات تنــگ می کنــد. در سیاســِت قومــی، هــر ناخوشــایند قــوم خــود قابــل توجیــه و هــر 

ــر، 1393( ــود. )اکب ــوه داده می ش ــوب جل ــر نامطل ــوم دیگ ــاینِد ق خوش
2-3. فرهنگ سیاسی نخبگان و مشارکت سیاسی در سطح مدیران اجرایی

ــور داده  ــس جمه ــرای شــخص ریی ــادی ب ــای زی ــون اساســی افغانســتان، صالحیت ه قان
اســت. بــا توجــه بــه ایــن مســأله و بــا درنظرداشــت حاکمیــت نظــام متمرکــز اداری در کشــور، 
نقــش نخبــگان سیاســی بلندرتبــه در تعییــن مدیــران اجرایــی بســیار برجســته و حایــز اهمیــت 
ــران اجرایــی کشــور،  ــان، نقــش تیــم حاکــم در عــزل و نصــب افــراد و مدی اســت. در ایــن می
بــدون درنظرداشــت اصــل تخصــص و شایســتگی، از پیامدهــای منفــی فرهنــگ سیاســی ســنتی 
نخبــگان سیاســی اســت. بــا توجــه بــه ایــن مســأله کــه مشــارکت سیاســی از اوصــاف و خصایــص 
فرهنــگ سیاســی مــدرن اســت، فرهنــگ سیاســی ســنتی بــا اصــل مشــارکت سیاســی در تضــاد قــرار 
ــاف  ــن اوص ــت. ای ــرا اس ــی و خردگ ــر، عقالن ــاالر، نقدپذی ــگ مردم س ــدرن، فرهن ــگ م داد. فرهن
همگــی هموارکننــده ی راه مشــارکت سیاســی اســت. در مقابــل، »فرهنــگ سیاســی ســنتی، تقدیرگــرا، 
ــازگار  ــد س ــی نمی توان ــری و خردگرای ــاالری، نقدپذی ــا مردم س ــت و ب ــرا اس ــرا و تقلیدگ اقتدارگ
باشــد. بنابرایــن، بــه صــورت منطقــی در چــوکات فرهنــگ سیاســی ســنتی، جایــی بــرای مؤلفه هــای 
هموارکننــده ی مشــارکت سیاســی وجــود نــدارد. بــه بیــان دیگــر، فرهنــگ سیاســی ســنتی، فرهنــگ 
ــت  ــخصی اس ــک ش ــت مل ــگ، سیاس ــن فرهن ــارکت گرا. در ای ــه مش ــت و ن ــتیز اس مشارکت س
ــم  ــه حری ــای ورود ب ــه معن ــراد جامعــه در سیاســت، ب ــاع عمومــی؛ از ایــن رو، ورود اف ــه مت و ن
ــه طــور طبیعــی افــراد حــق ندارنــد کــه در  ــا حاکــم تلقــی می گــردد و ب شــخصی ســلطان و ی
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حریــم خصوصــی و شــخصی دیگــران، وارد شــوند. )ســجادی، 1394، ص43(
ــتان در  ــی افغانس ــگان سیاس ــی نخب ــگ سیاس ــش فرهن ــأله، نق ــن مس ــت ای ــا درنظرداش ب
ــه  ــل تحلیــل اســت. در ادامــه ب ــران اجرایــی نیــز قاب کاهــش مشــارکت سیاســی در ســطح مدی

ــردد. ــی می گ ــی بررس ــران اجرای ــطح مدی ــی در س ــارکت سیاس ــران مش بح
1-2-3. سوق دادن اجباری به سمت تقاعد

ــه  ــت ب ــون و برگش ــور از قان ــتان، عب ــی در افغانس ــگ سیاس ــای فرهن ــی از ویژگی ه یک
ــراد  ــرای کارگــزاران و اف ــار ارزشــی ب ــچ ب ــون هی ــون تاکن ــه اســت. در اســاس، قان قواعــد قبیل
جامعــه نــدارد و بــه لحــاظ ذهنــی تــا کنــون خــود را ملــزم بــه رعایــت قوانیــن نکرده ایــم. قانــون 
ــدم قانون شــکنی  ــون خــود در صــف مق ــان قان ــده و متولی ــی مان ــذ باق ــر صفحــات کاغ ــا ب تنه
ــه برشــمردن شــواهد و  ــدازه ای اســت ک ــه ان ــوارد ســطح کالن قانون شــکنی، ب ــد. م ــرار دارن ق
ــر به خصــوص در ســاختار ریاســتی نظــام  ــن ام ــوارد آن، خــود یــک مــن کاغــذ می شــود. ای م
سیاســی، زمینــه ی عبــور از قانــون را در ســطح کالن، بیشــتر فراهــم نمــوده اســت. نــه بــه ایــن 
ــا  ــن معن ــت، بدی ــام اس ــتی بودن نظ ــت ریاس ــه جه ــراد ب ــک اف ــکنی تک ت ــه قانون ش ــا ک معن
کــه ریاســت قــوه ی مجریــه کــه فــرد اول مملکــت بــه شــمار مــی رود، بــا اســتفاده از ســاختار 
ریاســتی نظــام، می توانــد بــه راحتــی قانــون را نادیــده بگیــرد )خواتــی، 1395( و یــا بــا توجــه 
بــه جایــگاه بلنــد قانونــی کــه دارد، قانــون را مطابــق میــل خویــش تعدیــل نمایــد. تعدیــل قانــون 
»امــور ذاتــی افســران و درجــه داران ارتــش ملــی« در ســال 1396، از نمونه هــای بــارز ایــن امــر 
اســت. بــر اســاس ایــن طــرح، بخــش عظیمــی از نیروهــای نظامــی خــارج از تیــم حاکــم، بــه 

ســمت تقاعــد ســوق داده شــد. 
قانــون قدیــم افغانســتان باالتریــن ســن بازنشســتگی را 65 ســال تعییــن کــرده بــود؛ امــا 
بــر اســاس آن، زمــان بازنشســتگی بــرای درجــه داران، ســن 50 تــا 52 ســال، بــرای افســران ســن 
60 ســال و بــرای جنــراالن بــا توجــه بــه درجــه ی آنــان، از ســن 65 تــا 70 ســال تعییــن شــده 
اســت. )قانــون امــور ذاتــی افســران و درجــه داران ارتــش ملــی، 1393، مــاده54( امــا اصــالح 
و تعدیــل قانــون قدیــم، ســن بازنشســتگی را ده ســال پاییــن آورده و آن را بــه 55 تــا 60 ســال 
کاهــش داد. )قانــون امــور ذاتــی افســران، بریدمــالن و ســاتنمنان، 1396، مــاده 59( عــالوه بــر آن، 
بــر اســاس مــاده ی 58 همیــن قانــون، وزیــر دفــاع، وزیــر امــور داخلــه و رییــس عمومــی امنیــت 
ــا تشــکیل، نظــارت نماینــد.  ملــی مؤظف انــد از تعــداد منســوین نظامــی مربــوط در مطابقــت ب
در صورتــی کــه تعــداد منســوبین نظامــی %5 بیشــتر از تشــکیل در هــر رتبــه و یــا بیشــتر از 5% 
مجمــوع تمــام تشــکیل گــردد، بایــد رســما بــه ســرقومندانی اعلــی قــوای مســلح گــزارش دهنــد. 
ســرقومندان اعلــی قــوای مســلح می توانــد تعــداد منســوبین اردوی ملــی، پلیــس ملــی و ریاســت 
عمومــی امنیــت ملــی را بــا صــدور فرمــان مبنــی بــر تقاعــد قبــل از وقــت کاهــش دهــد. )قانــون 

امــور ذاتــی افســران، بریدمــالن و ســاتنمنان، 1396، مــاده 58، فقــره2 و3(
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گذشــته از اماواگرهــای موجــود در ایــن زمینــه، طــرح پاییــن آوردن ســن تقاعــد، می توانــد بــه 
معنــای تصفیــه ی نظــام از نیروهــای تجربه دیــده ی دوران کمونیســتی و مجاهدیــن قلمــداد شــود. 
ــا  ــک اســت، ام ــر پســندیده و نی ــی ام ــه وجــودآوردن اصالحــات در نهادهــای نظام ــد ب اگرچن
ــفانه  ــواه، متاس ــات تمامیت خ ــش حلق ــوذ روبه افزای ــام و نف ــه ی نظ ــای جانب داران عمل کرده
جــو عمومــی را آســیب زده اســت. ایــن وضــع باعــث شــده تــا تردیــد نســبت بــه نیــت نظــام 
ــت  ــی حکوم ــای اصالح ــت برنامه ه ــه ماهی ــردم ب ــاد م ــر از اعتم ــور فربه ت ــیاری از ام در بس
باشــد. متاســفانه، طــرح تغییــر قانــون ذاتــی افســران نیــز نمی توانــد مســتثنا از ایــن امــر باشــد. 
ــکاف ها  ــام ش ــری نظ ــوف و رهب ــال در صف ــرح عم ــن ط ــتاب زده ی ای ــالم ش ــا اع ــت ب حکوم
ــت  ــری حکوم ــتگی در رهب ــه دودس ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ ــت. از س ــاخته  اس ــاده تر س را گش
وحــدت ملــی، منازعــه ی دوام دار بــر ســر تقســیم قــدرت و منابــع، و هیزم کشــی های خصمانــه ی 
ــی در  ــامل حلقات ــفانه ش ــه متاس ــی ک ــای قوم ــازی تنش ه ــرای شعله ورس ــکوک ب ــی مش جمع
رهبــری نهــاد شــورای امنیــت افغانســتان نیــز می شــود، ایــن تــرس وجــود دارد کــه ایــن طــرح 
ــن  ــه ای ــر، شــر بزرگــی برســاند. البت ــی افغانســتان به جــای خی ــه کلیــت دســتگاه دفاعی-امنیت ب
بــدان معنــا نیســت کــه ماهیــت گــذار بــه نســل نــو، امــری ناپســند باشــد. مســاله امــا ایــن اســت 
کــه ایــن طــرح بــا چــه زمان بنــدی، چــه نیــات پیــدا و پنهــان سیاســی، و چــه دورنمــای نظامــی، 

ــر، 1396(  ــود. )مه ــی می ش ــن، و اجرای ــرح، تدوی ط
2-2-3. سهمیه بندی غیرعادالنه ی ادارات

جامعــه ی افغانــی مصــداق بــارز جوامــع توســعه گریز و وحدت ســتیز اســت کــه 
مشــخصه ی آن حاکمیــت عقالنیــت و فرهنــگ قبیلــه ای بــر حیــات اجتماعــی و سیاســی آن بــه 
ــه ی »غیریــت« شــناخته شــده اســت. ایــن  ــه مثاب شــمار مــی رود و »قومیــت« در ایــن جامعــه ب
ــا مرزهــای قومــی و تبــاری مشــخص می ســازد  عقالنیــت، مرزهــای خــودی و غیرخــودی را ب
ــا و امــر تخیلــی  ــه یــک رؤی ــن جامعــه، ب ــی سیاســی را در ای ــی اجتماعــی و هم گرای و همگون
ــام  ــی نظ ــا و تواناهای ــف در قابلیت ه ــی، ضع ــی اجتماع ــدان همگون ــت. فق ــوده اس ــل نم تبدی
ــان  ــوازم هم ــی آن، از ل ــام فرهنگ ــتت در نظ ــادی و تش ــام اقتص ــیختگی نظ ــی، از هم گس سیاس
عقالنیــت و فرهنــگ سیاســی قومــی و قبیلــه ای اســت کــه تحقــق هویــت ملــی، نیــل بــه وحــدت 
ملــی و دســت یابی بــه توســعه )توســعه ی فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی( را بــا دشــواری زیــادی 
مواجــه ســاخته اســت. بــدون تردیــد، عبــور از عقالنیــت سیاســی و فرهنــگ سیاســی قبیلــه ای، 
ــی، سیاســی و اقتصــادی( اســت  ــعه ی فرهنگ ــه ی کشــور )توس ــعه ی همه جانب ــای توس ــه معن ب
)خواتــی، 1394، 28 آبــان( کــه تحقــق مشــارکت سیاســی عادالنــه، مســتلزم عبــور موفقیت آمیــز 

ــد. ــه ای می باش ــنتی و قبیل ــگ سیاســی س از فرهن
توزیــع عادالنــه ی امکانــات ملــی، نیازمنــد فرهنــگ مــدرن و ملی گــرا اســت؛ در غیــر ایــن 
صــورت، تحقــق مشــارکت عادالنــه غیرممکــن بــه نظــر می رســد. عــزل و نصب هــا در ادارات 
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کوچــک و بــزرگ بــر مبنــاي قومیــت و قبیلــه صــورت مي گیــرد. میــزان حضــور اقــوام مختلــف 
کشــور در ادارات دولتــی، نمایان گــر حاکمیــت تفکــر قبیلــه ای و فرهنــگ سیاســی قبیلــه اســت. 
اگرچنــد میــزان حضــور اقــوام در ســایر وزارت خانه هــا در دســت نیســت، امــا آمــار موجــود در 
وزارت امــور خارجــه، نشــان از حاکمیــت فرهنــگ سیاســی ســنتی دارد. از آنجایــی کــه وزارت 
ــت،  ــوده اس ــک ب ــرم تاجی ــوم محت ــار ق ــته، در اختی ــال گذش ــول هفده س ــه در ط ــور خارج ام
ــه  ــاری ک ــاس آم ــر اس ــت. ب ــم گیرتر اس ــه چش ــن وزارت خان ــوم در ای ــن ق ــور ای ــزان حض می
آقــای دکتــر عبدالقیــوم ســجادی ارایــه کــرده اســت، کارمنــدان وزارت امــور خارجــه متشــکل از 
قــوم پیشــتون )%33.79(، تاجیــک )%53.21(، هــزاره )%8.04(، ازبــک )%2.98( و ســایر 
ــش  ــه نمای ــگ سیاســی ســنتی را ب ــت فرهن ــه عمــق حاکمی ــاری ک ــوام )%1.95( اســت؛ آم اق
ــوری در ســخنرانی  ــاون دوم ریاســت جمه ــد مع ــذارد. )ســجادی، 1397، ص220( اگرچن می گ
ــی  ــا صراحــت از تمــام ادارات دولت ــاه حــوت 1396، در ارگ ریاســت جمهــوری ب خــود در م
کشــور خواســت کــه لیســت کارمندان شــان را بــر اســاس میــزان حضــور اقــوام مختلــف کشــور 
بــه دســت رس عمــوم قــرار دهــد؛ ولــی تاکنــون هیــچ اداره ای، ایــن کار را انجــام نــداده اســت. 
ایــن خــود می رســاند کــه تعصــب تاریخــی و انحصــار نهادینه شــده ی تاریخــی در ادارات کشــور 

ــا چــه حــد پابرجــا و نگران کننــده اســت. )حســینی، 1397( ت
دکتــر محمــد شــفق خواتــی، از ایــن فرهنــگ بــه »فرهنــگ بادیــه« یــاد نمــوده و مهم تریــن 
ــای  ــی از پیامده ــاور او، یک ــه ب ــد. ب ــداد می کن ــدرت« قلم ــدن ق ــی آن را »مافیایی ش ــد منف پیام
فرهنــگ بادیــه و منطــق قبیلــه، »مافیایی شــدن قــدرت« در ایــن ســرزمین اســت. بــه لحــاظ مبنایــی، 
در منطــق قبیلــه و فرهنــگ بادیــه، بحــث از مشــارکت و توزیــع قــدرت بــا دیگــر اقــوام و قبایــل، 
یــک »بدعــت« اســت و هــر نــوع بدعتــی نیــز نابخشــودنی. بــه بــاور ایشــان، یکــی از بدعت هــای 
فاجعه بــار و یکــی از ســنت های ســیئه ای را کــه حامــد کــرزی پایه گــذاری نمــود، تبدیل نمــودن 
چنــد اربــاب و قومانــدان از اقــوام گوناگــون بــه شــرکای ســهام دار خویش در شــرکت ســهامی ای 
بــه نــام افغانســتان اســت. هیــچ فــردی از اقــوام گوناگــون در پســت یــا ســمتی مقــرر نشــد، مگــر 
ــام آن قــوم معرفــی  ــه ن ــه پیشــانی اش خــورد و ب این کــه مهــر یکــی از صاحبــان ســهام قومــی ب
گردیــد. در واقــع ایــن ســمت یــا منصــب، ســهمیه ای بــود کــه از جانــب ســلطان دموکراســی بــه 
چنــد قومانــدان و تعــدادی از شــرکای مافیــای قــدرت ارزانــی داشــته شــد. پیامــد ایــن اســتحاله ی 

مشــارکت سیاســی بــه شــکل فــوق، دو امــر بــوده اســت:
ــذاری  ــت و پایه گ ــه سیاس ــی ب ــش قوم ــق بین ــاالری، تعمی ــه ی شایسته س ــدن ریش 1( برکن
مســیر غلــط در راه مشــارکت سیاســی. ایــن روش مداری گرایانــه ی رئیــس جمهــور، بــا مشــارکت 
سیاســِی دموکراتیــک و آزادانــه ی شــهرونداِن ذاتــا برابــر، کامــال بیگانــه بــوده و بــا روح ســنت 
ــدی،  ــال های مدی ــا س ــی، ت ــارکت سیاس ــیوه ی مش ــن ش ــق دارد. ای ــه ای تطاب ــت قبیل و سیاس
ــد  ــای خواه ــر ج ــک ب ــن مل ــی ای ــگ اداری و سیاس ــرای اداره و فرهن ــواری ب ــای ناگ پیامده

گذاشــت.
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ــی.  ــان قوم ــگ ارباب ــه پشــه های دور دی ــوام ب ــگان فکــری و سیاســی اق ــل نمــودن نخب 2( تبدی
ــش و  ــری، اهل دان ــگان فک ــام نخب ــن، تم ــس از ای ــه پ ــود ک ــذاری نم ــنتی را پایه گ ــرزی، س ک
ــت  ــه ی خدم ــا دغدغ ــوند ی ــدرت وارد ش ــاختار ق ــد در س ــر بخواهن ــی، اگ ــر قوم ــرگان ه خب
ــه اداره ی ســیاه و فاســد ایــن  ــرای مشــارکت در سیاســت و ورود ب ــد ب داشــته باشــند، ناگزیران
ــر  ــر در براب ــد. اگ ــنجاق نماین ــی س ــان قوم ــی از ارباب ــای یک ــه عب ــود را ب ــداداد، خ ــت خ دول
یــک اربــاب یــا قومانــدان قومــی »بلــی قربــان« نگوینــد و در مقابلــش زانــو نزننــد، هیــچ گاه در 
ــه جایگاهــی کــه در اصــل از آن ِ خــود ایشان اســت، دســت  نخواهنــد یافــت.  ایــن قومســتان ب
ــین  ــای ماش ــی چرخ ه ــغل روغن مال ــد ش ــا بای ــک، ی ــن مل ــتگان ای ــری و شایس ــگان فک نخب
قــدرت اربابــان قومــی را پیشــه کننــد و یــا بایــد عزلت گزیــن و خانه نشــین باشــند و تخصــص، 

ــد. )خواتــی، 1394، 6 آذر( ــه گــور ببرن ــا خــود ب اندیشــه و علــم خویــش را ب
3-2-3. نهادینه شدن فرهنگ اتهام و پرونده سازی

ــوی  ــنتی و قبیل ــی س ــگ سیاس ــارز فرهن ــای ب ــی، از ویژگی ه ــوری و قوم گرای خویش خ
ــق  ــر طری ــه ه ــده و ب ــه حســاب آم ــر« ب ــه، »غی ــراد خــارج از قبیل ــگ، اف ــن فرهن اســت. در ای
ممکــن، بایــد از قــدرت کنــار کشــیده شــوند؛ امــری کــه در حکومــت وحــدت ملــی بــه صــورت 

ــردد.  ــایع، مشــاهده می گ ــیار ش بس
ــعار  ــی ش ــتگی و تخصص گرای ــوری، شایس ــت جمه ــات ریاس ــن انتخاب ــان کمپای در زم
ــس از  ــا پ ــود؛ ام ــی ب ــداوم و اصالحــات و هم گرای ــم تحــول و ت ــی و محــوری هــر دو تی اصل
پایــان انتخابــات، نــه تنهــا ایــن شــعار عملــی نشــد، کــه بدتــر از دوران قبــل، روابــط بــر ضوابــط 
ــق  ــزاران الی ــپاس گزاری و تشــویق کارگ ــگ س ــا فرهن ــه تنه ــر آن، ن ــالوه ب ــد. ع ــا ش حکم فرم
ــراد  ــد. اف ــزوا رفتن ــه ان ــگان« ب ــر و »نخب ــاه دزدها« تقدی ــه »ش ــد، ک ــه نش ــور نهادین ــن کش در ای
متخصــص موجــود در کابینــه ی حکومــت وحــدت ملــی مــورد بی مهــری قــرار گرفتنــد و حتــی 
برخــی بــه اتهــام فســاد اداری، از کار برکنــار و بــه محکمــه معرفــی شــدند؛ امــری کــه ریشــه در 
فرهنــگ سیاســی ســنتی نخبــگان سیاســی تیــم حاکــم دارد. تعلیــق وظیفــه ی عبدالــرزاق وحیــد، 
ــرال  ــت گیری جن ــن، دس ــم چنی ــه و ه ــه محکم ــی آن ب ــوژی و معرف ــرات و تکنال ــر مخاب وزی
ــق و  ــگان الی ــوان نخب ــه عن ــان، ب ــرد. آن ــل ک ــوب تحلی ــن چارچ ــوان در همی ــی را می ت قریش
ــه  ــت گیر و ب ــاد اداری دس ــام فس ــه اته ــه ب ــود، ک ــهور ب ــان مش ــته در ادارات مربوطه ی ش شایس

نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی شــدند. 
دولــت افغانســتان بــه جــای اســتفاده از نخبــگان متخصــص و شایســته، آنــان را منــزوی 
ــا  ــه می شــوند و ب ــر و تشــویق، تنبی ــه جــای تقدی ــان، ب ــار می کشــند. آن ــدرت کن ــرده و از ق ک
ــگان سیاســی افغانســتان،  ــگ سیاســی نخب ــن، فرهن ــوند. بنابرای ــاروا، مواجــه می ش ــای ن اتهام ه
ــه ی  ــارکت عادالن ــد مش ــته و فراین ــی گذاش ــرات منف ــور تاثی ــی در کش ــارکت سیاس روی مش

ــرده اســت. ــه ک ــای جــدی مواج ــا چالش ه ــی را ب سیاس
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3-3. فرهنگ سیاسی نخبگان و مشارکت سیاسی در سطح اجتماعی
بــدون شــک، حضــور مــردم در عرصه هــای سیاســی، نقــش موثــری در مشــروعیت نظــام 
سیاســی دارد. بــا توجــه بــه تغییــر مفهــوم مشــروعیت و کم رنگ شــدن مشــروعیت حقوقــی بــا 
مطرح شــدن مشــروعیت سیاســی و کارآمــدی، نقــش مــردم و حمایــت مــردم از نظــام سیاســی از 
اهمیــت باالیــی برخــوردار شــده اســت. فرهنــگ سیاســی نخبــگان سیاســی افغانســتان، مشــارکت 
سیاســی تــوده ی مــردم را نیــز بــا چالــش مواجــه کــرده اســت. ایــن فراینــد در محورهــای زیــر 

ــردد. ــی می گ بررس
1-3-3. کاهش اعتماد مردم نسبت به مشارکت سیاسی

ــای  ــت و جهت گیری ه ــه سیاس ــگان ب ــگاه نخب ــوع ن ــگان، ن ــه ی نخب ــاس نظری ــر اس ب
احساســی، عاطفــی و رفتــاری آنــان بــه مســایل سیاســی، تعیین کننــده ی نــوع فرهنــگ سیاســی 
در ســطح اجتمــاع نیــز می باشــد. بــه رغــم تأثیرگــذاری فرهنــگ سیاســی اجتمــاع بــر فرهنــگ 
ــعه نیافته و  ــورها توس ــد در کش ــن فراین ــا ای ــعه یافته؛ ام ــورهای توس ــگان در کش ــی نخب سیاس
عقب مانــده بالعکــس بــوده و نخبــگان سیاســی، تاثیــرات جــدی روی فرهنــگ سیاســی جامعــه 
ــم  ــی حاک ــران سیاس ــان رهب ــود می ــای موج ــش تنش ه ــاس، افزای ــن اس ــر ای ــذارد. ب ــز می گ نی
ــر، روی مشــارکت سیاســی  ــن ام ــوده و ای ــز تشــدید نم ــی را نی ــات قوم در افغانســتان، اختالف
تــوده ی مــردم نیــز تأثیــرات منفــی گذاشــته اســت. میــزان اعتمــاد مــردم نســبت بــه سیاســت و 
حضــور آنــان در حوزه هــای سیاســی را کاهــش داده و ناامیــدی مطلــق امــروزه در میــان تــوده ی 
مــردم حاکــم می باشــد. آنچــه امــروزه در متــن جامعــه ی افغانســتان مشــاهده می شــود و قابــل 
ــت  ــان در سرنوش ــذاری رأی و حضورش ــه تأثیرگ ــاور ب ــردم ب ــه م ــت ک ــن اس ــت، ای درک اس
سیاسی شــان ندارنــد؛ بنابرایــن، بــا توجــه بــه نظریــه ی جرنــت پــری، میــزان بــاور بــه اثربخشــی 
مشــارکت سیاســی تــوده ی مــردم در فرایند هــای سیاســی، مشــارکت آنــان نیــز افزایــش می یابــد. 
از آنجایــی کــه مــردم بــاور دارنــد، انتخــاب آنــان نقشــی در تعییــن رییــس جمهــور و نماینــدگان 
ــا حضــور در  ــد ب ــتند و نمی خواهن ــرش رســک رأی دادن نیس ــه پذی ــدارد، حاضــر ب ــان ن پارلم

ــد سیاســی مشــارکت داشــته باشــند.  ــای رأی، در فراین ــای صندوق ه پ
دموکراتیــک  سیاســت  شــکل گیری  افغانســتان،  نوپــای  دموکراســی  رشــد  بــرای 
موضوع محــور و ملــی ضــروری اســت. سیاســت از مجــرای قومیــت، رشــد دموکراســی را عقیــم 
ــی،  ــت قوم ــی دارد. سیاس ــه م ــارور نگ ــونت را ب ــی خش ــری و حت ــای باج گی ــاخته و زمینه ه س
آســتانه ی تحمــل مــردم در برابــر فســاد و کم کاری هــای رهبــران قومــی را بــاال بــرده و زمینــه را 
ــی، هــر ناخوشــایند  ــد. در سیاســِت قوم ــرای حضــور سیاســت گزاران دموکــرات تنــگ می کن ب
ــر،  ــه و هــر خوشــاینِد قــوم دیگــر نامطلــوب جلــوه داده می شــود. )اکب ــل توجی قــوم خــود قاب

)1393
بــدون شــک، عمل کــرد سیاســت مداران درجــه اول کشــور، نقــش بســیار اساســی 
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ــت.  ــته اس ــی داش ــارکت سیاس ــی و مش ــام سیاس ــه نظ ــادی ب ــگ بی اعتم ــت فرهن در حاکمی
ــی از  ــون و فردگرای ــت قان ــود حاکمی ــو، نب ــی از یک س ــای انتخابات ــی و تقلب ه انحصارگرای
جانــب دیگــر، مــردم را نســبت بــه سیاســت و نظــام سیاســی بی اعتمــاد کــرده اســت؛ بــه همیــن 
ــات  ــی کــه در انتخاب ــه اســت. در حال ــزان مشــارکت سیاســی در کشــور کاهــش یافت ــل، می دلی
ــای رأی  ــای صندوق ه ــر در پ ــون نف ــده میلی ــال 1384، هج ــوری در س ــت جمه دور اول ریاس
حاضــر شــدند )https://iranintl.com( و در آخریــن دور انتخابــات پارلمانــی در مــاه میــزان ســال 
ــه میلیــون کاهــش یافــت؛ )https://fa.euronews.com( رقمــی  ــه نُ ــزان، ب جــاری )1397(، ایــن می

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــردم ب ــی م ــارکت سیاس ــزان مش ــادی را در می ــه ی زی ــه فاصل ک
2-3-3. توسعه ی ناامنی ها در مناطق امن

ــن مناطــق  ــه از امن تری ــزی ک ــی در پایتخــت کشــور، مناطــق مرک ــش ناامن ــار افزای در کن
کشــور بــه شــمار می رفــت، پیشــاپیش انتخابــات پارلمانــی و ریاســت جمهــوری کشــور ناامــن 
شــد؛ امــری کــه بــه بــاور آگاهــان، یــک توطئــه ی سیاســی بــرای مهندســی انتخابــات بــه حســاب 
می آیــد. حملــه بــر مرکــز توزیــع تذکــره در ناحیــه ی غــرب کابــل )2 حمــل 1397(، کــه بیــش 
http://www.bbc.com/persian/afghan-( 75 نفــر کشــته و 100 نفــر زخمــی بــر جــای گذاشــت  از
ــی در  ــترش ناامن ــدی، گس ــی و دایکن ــت غزن ــین در والی ــق هزاره نش ــازی مناط istan(، ناامن س

ــات  ــم در انتخاب ــگان حاک ــد نخب ــه ی جدی ــر توطئ ــمال، نمایان گ ــمت ش ــف س ــات مختل والی
پیــش رو اســت. بــه نظــر می رســد، دولــت وحــدت ملــی از هــر طریــق ممکــن تــالش می کنــد 
ــه الزم باشــد،  ــه هــر کاری ک ــن جهــت، ب ــه همی ــرد؛ ب ــوام غیرخــودی را بگی ــو حضــور اق جل

اقــدام خواهــد کــرد. 
3-3-3. سرکوب اعتراضات مردمی

براســاس نظریــه میلبــراث، حضــور در گردهمایی هــای خیابانــی و تظاهرات هــای 
مردمــی، یکــی از نمادهــای اصلــی مشــارکت سیاســی در دنیــای مــدرن اســت. در واقــع، ایــن 
ــرار  ــول ق ــورد قب ــری م ــی بش ــای سیاس ــی در نظام ه ــونت های اجتماع ــل خش ــت، بدی سیاس
ــان خواســت  ــع بی ــرات در واق ــه اســت. تظاه ــات خشــونت آمیز را گرفت ــه و جــای منازع گرفت
ــز در  ــر نی ــده  اصالح گ ــن پدی ــفانه همی ــا متأس ــت؛ ام ــالمت آمیز اس ــورت مس ــه ص ــروع، ب مش
ــا بحــران مواجــه شــده اســت. تظاهــرات و عدالت خواهــی در افغانســتان، رنگ وبــوی  کشــور ب
قومــی بــه خــود گرفتــه و همــواره بــا مخالفــت نظــام سیاســی، بــه خصــوص حکومــت وحــدت 
ملــی قــرار گرفتــه اســت. تظاهــرات نــه تنهــا در ایــن کشــور نتیجــه نــداده اســت، کــه روزبــه روز 
محدودتــر شــده و همــواره مــورد حمــالت شــدید انتحــاری و انفجــاری قــرار می گیــرد؛ امــری 

کــه انگشــت اتهــام بیشــتر بــه ســوی دولــت دراز اســت. 
ــش  ــم)1394(، جنب ــش تبس ــی جنب ــعار های اعتراض ــه ی ش ــب، درونمای ــورت غال ــه ص ب
ــی  ــی قوم ــا انحصارگرای ــارزه ب ــت و مب ــتاخیز)1396( را عدال ــش رس ــنایی)1395( و جنب روش
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ــا و  ــن تظاهرات ه ــا ای ــی داد؛ ام ــت تشــکیل م ــم حکوم ــی توســط برخــی از تی ــض قوم و تبعی
خواســت ها همــواره از ســوی دولــت نادیــده انگاشــته شــد و حتــی امنیــت آنــان تأمیــن نشــده 

ــد.  ــرار گرفتن و مــورد حمــالت شــدید انتحــاری ق
ــرا اســت. در  ــی و منازعه گ ــگ به شــدت تبع ــگان افغانســتان، فرهن ــگ سیاســی نخب فرهن
ایــن فرهنــگ، صــدای آرام تظاهــرات و عدالت خواهــی شــنیده نشــده و دولــت تنهــا می توانــد 
صــدای »شــلیک گلولــه« را بشــنود؛ امــری کــه فراینــد دولت-ملت ســازی در کشــور را بــا بحــران 
ــه  ــا توج ــن، ب ــد. بنابرای ــش می کش ــه چال ــه را ب ــعه ی همه جانب ــد توس ــوده و رون ــه نم مواج
ــی  ــی و اجتماع ــگان سیاس ــتان از نخب ــهروندان افغانس ــار ش ــور، انتظ ــفته ی کش ــرایط آش ــه ش ب
ــجام  ــد و انس ــت کن ــور را رعای ــی کش ــون اساس ــای قان ــه رهنموده ــت ک ــن اس ــتان ای افغانس
اجتماعــی را دوبــاره بــه مــردم افغانســتان برگرداننــد. واقعیــت ایــن اســت کــه بــا شکسته شــدن 
توافــق مشــترک  مــردم افغانســتان در ســند ملــی قانــون اساســی، ســپهر سیاســت در افغانســتان 
دوبــاره درهــم فروخواهــد ریخــت. بنابرایــن، نخبــگان سیاســی و رهبــران قومــی در افغانســتان 
بایــد تــالش کننــد تــا بــرای آبادســاختن ســازههای قــدرت و اقتدارشــان، دیگــر از انگیزههــای 
تبــاری مایــه نگذارنــد. حکومت هــای افغانســتان نیــز بایــد بــه تجربــه ی تلــخ منازعــات قومــی 
ــم  تاریخــی ایــن کشــور توجــه جــدی داشــته باشــد کــه در صــورت عــدم موفقیــت در تحکی
انســجام اجتماعــی میــان تمــام شــهروندان افغانســتان، در دنیــای امــروز و فضــای نیمه دموکراتیک 

افغانســتان، پایههــای قــدرت موجــود بــه راحتــی متزلــزل خواهــد شــد. )حســینی، 1397(

نتیجه
مــرور تاریــخ افغانســتان نشــان می دهــد کــه فرهنــگ سیاســی حاکــم بــر رفتــار سیاســی 
در افغانســتان، فرهنــگ سیاســی ســنتی و قبیلــه ای اســت. در ایــن فرهنــگ، مشــارکت سیاســی 
ــیند. در  ــت می نش ــای رقاب ــه ج ــه ب ــود و منازع ــی مفق ــاد مل ــدارد، اعتم ــی ن ــه جایگاه عادالن
ــا اتهام هــا و  فرهنــگ سیاســی ســنتی، افــرادِ خــارج از قــوم و قبیلــه، »غیریت ســازی« شــده و ب
برچســب های مختلــف تــالش می شــود از حضــور آنــان در حوزه هــای سیاســی و مراکــز مهــم 
تصمیم گیــری جلوگیــری شــود. در ایــن فرهنــگ، نقــش مــردم در سیاســت بســیار ناچیــز اســت 

ــه جــای اراده ی جمعــی مــردم قــرار می گیــرد.  و اراده ی نخبــگان سیاســی، ب
ــی در افغانســتان پســاطالبان، تحــوالت چشــم گیری  ــا حضــور جامعــه ی جهان ــد ب اگرچن
ــم  ــگان حاک ــی نخب ــگ سیاس ــی در فرهن ــر چندان ــا تغیی ــد، ام ــود آم ــور به وج ــن کش در ای
ــه به جــای  ــار، منازع ــه و تب ــوم و قبیل ــراد خــارج از ق ــه اف ــادی ب ــا نشــده اســت. بی اعتم رونم
ــای  ــر هنجاره ــه ب ــکنی، تکی ــی و قانون ش ــری، انحصارگرای ــازی و تنگ نظ ــت، غیریت س رقاب
ــی  ــگ سیاس ــی فرهن ــای اصل ــی، از ویژگی ه ــده ی اجتماع ــن پذیرفته ش ــای قوانی ــه ج ــی ب قوم
ــطوح  ــی در س ــارکت سیاس ــد مش ــه فراین ــری ک ــرزمین اســت؛ ام ــن س ــر ای ــم ب ــگان حاک نخب
مختلــف تصمیم گیــری، اجــرای و اجتماعــی را در هــر ســه جنبــه ی مشــارکت سیاســی؛ شــیوه ی 
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مشــارکت، شــدت آن و کیفیــت آن، بــا چالــش جــدی مواجــه نمــوده و فراینــد دموکراسی ســازی 
ــرده اســت.  ــا بن بســت مواجــه ک و توســعه ی سیاســی را ب

ــا  ــده و ی ــگ ش ــری کم رن ــرم تصمیم گی ــم در رأس ه ــوام غیرحاک ــگان اق ــور نخب حض
ــری و  ــت الزم تصمیم گی ــا از صالحی ــته، ام ــمبولیک وجــود داش ــه صــورت س ــان ب حضــور آن
اجرایــی برخــوردار نبــوده اســت. از جانــب دیگــر، تصمیم گیرنــدگان اصلــی حکومــت وحــدت 
ــن،  ــت؛ بنابرای ــور اس ــس جمه ــم ریی ــه تی ــه، بلک ــای کابین ــران و اعض ــورای وزی ــه ش ــی، ن مل
ــیب پذیر  ــز آس ــی را نی ــم، »شــدت« مشــارکت سیاس ــم حاک ــرای تی ــی انحصارگ ــگ سیاس فرهن
ــن  ــی در ای ــدای عدالت خواه ــا ن ــادی ب ــات زی ــن دوره، تجمع ــن، در ای ــاخته اســت. هم چنی س
کشــور ســربرآورد و نیــز فریادهــای زیــادی از درون و بیــرون کابینــه علیــه سیاســت های رییــس 
جمهــور بلنــد شــد، امــا هیــچ تأثیــری بــر تصمیم هــای فــردی وی نگذاشــت. بنابرایــن، مشــارکت 
سیاســی در افغانســتان دوره ی حکومــت وحــدت ملــی بــا تأثیرپذیــری از فرهنگ سیاســی نخبگان 
حاکــم در هــر ســه بعــد و هــر ســه ســطح، آســیب های جــدی دیــده اســت؛ امــری کــه باعــث 

ــادی در کشــور شــده اســت. ــای زی ناهنجاری ه
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عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان

محمد رحیمی*

* پوهنیار )استادیار(، ماستر روابط بین الملل، کادر علمی دانشکده ی علوم سیاسی، دانشگاه خاتم النبیین)ص(، 
غزنی، افغانستان.

چکیده
این مقاله، مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را با سه رویکرد 
جامعه شناختی،  رویکرد  در  است.  داده  قرار  تأمل  مورد  تلفیقی  و  روان شناختی  جامعه شناختی، 
مشارکت مردم را درسه نوع ساختار نظام اقتدارگرا، توتالیتر و دموکراتیک مطرح کرده که مردم در 
هرکدام، شرایط خاص برای مشارکت داشتند. در رویکرد روان شناختی، اثربخشی، اعتماد سیاسی، 
مهارت های مشارکتی و تحصیالت را از جمله محرک های مشارکت دانسته و در رویکرد تلفیقی، 
تلفیقی از دو رویکرد را در قالب سه نظریه ی کالن، متوسط و خرد، ارزیابی و در نهایت، قانون گرایی 
در هرسه عرصه ی وضع، اجرا و نظارت، استخدام بر معیار شایستگی و توزیع عادالنه ی امکانات 
و فرصت ها را از عوامل مهم برای مشارکت مردم در انتخابات دانسته است. این عوامل موجب 
رضایت و اعتماد مردم به حکومت و در نتیجه، مشارکت آن ها در عرصه های سیاسی و اجتماعی 
می شود؛ چیزی که در جامعه ی گرفتار بحران افغانستان به عنوان یک حلقه ی مفقوده و یک کاالی 

نایاب است.

کلیدواژه ها: مشارکت، مشارکت سیاسی، سیاست و انتخابات.
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مقدمه
مطالعه ی  دالیل  جمله  از  است.  سیاسی  مشارکت  اشکال  از  یکی  انتخابات  در  مشارکت 
مشارکت انتخاباتی، بررسی علل و عوامل مؤثر بر حضور شهروندان در پای صندوق های رأی و 
راه های افزایش این حضور است. در مباحث مرتبط با تحلیل رفتار رأی دهندگان، بیان این نکته مهم 
است که اوال چه عواملی مردم را به شرکت در انتخابات برمی انگیزاند، ثانیا در مباحث رفتارشناسی 
رأی دهندگان، پرسش اصلی این است که چه عواملی سبب می شود رأی دهندگان به این تصمیم 
برسند که به حزب یا اشخاص خاصی رأی دهند. به عبارت دیگر، در وهله ی نخست، اقدام به 
مشارکت انتخاباتی مورد بحث است و در وهله ی دوم، محتوای مشارکت مورد نظر است. در این 
مقاله، هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت در انتخابات است و لذا نوع انتخاب رأی دهندگان بر 

پایه ی گرایش های سیاسی نامزدها از موضوع این تحقیق خارج است.
رأی دهی و مشارکت در انتخابات، آشکارترین نوع مشارکت سیاسی برای اغلب شهروندان 
در جوامع مردم ساالر است. رأی دادن، مؤثرترین و عملی ترین وسیله برای شهروندن است تا افکار 
و عقاید خود را در اداره ی عمومی و اجتماعی اعمال کنند. رأی گیری در واقع یک نوع سازوکار 
اجتماعی برای گردآوری و تشخیص گزینه ها و ارجحیت های اجتماعی است. اساسی ترین عملکرد 
مشارکت رأی دهی فرصت دادن برای جانشینی و انتقال مناصب و مسئوولیت ها در جامعه است. 

)Dowse, 1986, p293(

مشروعیت  میزان  شاخص های  از  یکی  انتخابات،  در  شهروندان  مشارکت  میزان  این که  از 
در  مردم  حداکثری  بر حضور  حکومت ها  کشورهاست،  از  بسیاری  در  سیاسی  نظام  مقبولیت  و 
انتخابات تأکید می کنند. حکومتی که بتواند بیشترین مشارکت در انتخابات را جلب کند، نه تنها 
در عرصه ی داخلی؛ بلکه در عرصه ی بین المللی نیز می تواند از موضع مقتدارانه برخوردار باشد. 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، بستری برای اعتماد به نفس مسئوالن سیاسی و منتخبان مردم 
فراهم می کند که بتوانند در اداره ی امور کشور، رأی مردم را پشتیبان تصمیم های خود بدانند. به 
همین دلیل، کاهش مشارکت مردم در انتخابات یکی ازمسایل اساسی دولت ها به شمار می رود. در 
دهه های اخیر، روند کاهش مشارکت انتخاباتی به خصوص در میان جوانان در بسیاری از کشورها، 
حتی در کشورهای پیشرفته ی صنعتی، به یک معضل جدی تبدیل شده است؛ اما انواع جدیدی از 
مشارکت که جنبه ی بیانی دارند، نظر بسیاری از جوانان را به خود جلب کرده است؛ به طوری که 
ترجیح می دهند به جای رأی دادن، خواسته های سیاسی خود را به شکل دیگری به منصه ظهور 

برسانند.
بعد، مشارکت سیاسی در شکل شرکت  به  از 2001  افغانستان  در  با شروع دوره ی جدید 
در انتخابات بسیاری مهم و حساس تلقی گردید؛ چرا که از یک سو مردم با یک پدیده ی مدرن و 
بی سابقه در کشور مواجه شدند و از سوی دیگر، حضور همه جانبه ی مردم در انتخابات به عنوان 
نقطه ی قوت نظام جمهوری اسالمی افغانستان در عرصه ی داخلی و بین المللی بدل گردید. با این که 
سیاست مخالفان پیشرفت افغانستان کاهش مشارکت مردم در انتخابات بود، در عین حال؛ جامعه ی 
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افغانستان شاهد برگزاری انتخابات دو دوره ی ریاست جمهوری و دو دوره ی پارلمانی بوده است. 
و  بی اعتمادی، جنگ  ناامنی،  باالیی رأی دهندگان در فضای  انتخابات، مشارکت  این  مهم  ویژگی 
عدم فرهنگ سیاسی الزم در میان مردم و به خصوص نوبودن پدیده ی انتخابات است. در این مقاله، 
عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات در ذیل سه بخش مورد بررسی واقع خواهد شد. 
بخش اول مفاهیم مشارکت سیاسی و مشارکت در انتخابات، بخش دوم، نظریات مطرح در باره ی 
عوامل مشارکت در انتخابات را مورد تحلیل قرار می دهد و بخش سوم، نقش منابع اجتماعی در 

مشارکت سیاسی را به بحث خواهد گرفت.

1. مفهوم شناسی
1-1. مفهوم مشارکت سیاسی

قوانین  چارچوب  در  که  است  متعارف  سیاسی  مشارکت  انواع  از  انتخابات،  در  مشارکت 
آن  مفاهیمی است که مصادیق  از  انجام می شود. مشارکت سیاسی  مقررات رسمی یک کشور  و 
مختلف و از نظر مرتبه و میزان صرف وقت و هزینه، انواع فراوانی دارد. )ایوبی، 1377، ص16( 
از  مایکل راش، مشارکت سیاسی را درگیرشدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی 
رأی دادن تا داشتن مقام رسمی سیاسی در نظر می گیرد. )راش، 1387، ص99( به باور مایرون وینر، 
مشارکت سیاسی عبارت است از هرگونه عمل داوطلبانه ی موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون 
سازمان، دوره ای یا مستمر، شامل به کارگیری روش های قانونی یا غیرقانونی می-داند که بر انتخاب 
از حکومت  انتخاب رهبران سیاسی در هر سطحی  امور عمومی و  اداره ی  سیاست های عمومی، 

محلی یا ملی، تأثیرگذار است. )پای و بایندر، 1380، ص247(
اعضای  داوطلبانه ی  فعالیت  را  مشارکت سیاسی  اجتماعی،  علوم  بین المللی  المعارف  دایره 
جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست گذاری عمومی تعریف می کند. 
برای  عادی  هانتینگتون، مشارکت سیاسی، کوشش های شهروندان  نظر ساموئل  به  )بیرو، 1370( 
تأثیرگذاری بر سیاست های عمومی است. وی تالش های مردم عادی در هرنوع نظام سیاسی جهت 
نفوذ بر کار حاکمان و تغییر رفتار آنان را از وجوه مشارکت سیاسی می داند. )مایرون و هانتینگتون، 
1379، ص139( میلبراث مشارکت سیاسی را رفتاری می داند که هدف از آن، اثرگذاری یا قصد 
اثرگذاری بر امور حکومتی است. آلن دوینوا مشارکت سیاسی را اساس دموکراسی معرفی می کند. 
از نظر وی، دموکراسی چیزی نیست جز یک قالب سیاسی که در آن، اکثر مردم می توانند در امور 

عامه شرکت جویند. )دوینوا، 1377(
لذا  و  است  فعالیت  یا  کنش  نوعی  سیاسی،  مشارکت   )1 که:  داشت  توجه  باید  هر صورت،  در 
عالقه به سیاست یا پی گیری اخبار سیاسی را نمی توان نوعی مشارکت سیاسی به شمار آورد؛ 2( مشارکت 
سیاسی محدود به شرکت در انتخابات یا برخی اشکال متعارف نمی شود؛ 3( منظور از مشارکت سیاسی، 
یا مسئوالن حکومتی است؛ و 4( مشارکت سیاسی در  فعالیت سیاست مداران  نه  و  رفتار شهروندان 
اصل، عملی داوطلبانه است ولو این که فرد به شدت تحت تأثیر برخی تلقین های ایدئولوژیکی یا 
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باورهای مذهبی باشد. )سیدامامی، 1384( از این رو، مشارکت سیاسی، رفتاری است که هدف از 
آن، اثرگذاری روی امور حکومتی است.

2-1. مفهوم مشارکت
گرچند تعریف واحدی در مورد مشارکت وجود ندارد؛ اما اکثر آن تعاریف، معنای واحدی 
القاء می کند. از باب نمونه، برخی مشارکت را عبارت می داند از فرایند زمینه ساز فعالیت های  را 
مشترک افراد جامعه در مورد یک موضوع. این افراد ممکن است مدافع وضع موجود یا خواهان تغییر 
وضع موجود باشد. اولی را محافظه کار و دومی را رادیکال می گویند. البته این عالیق امکان دارد با توجه 
به زمان و مکان متغیر باشد. )میلبراث، 1386، ص12( اما برخی دیگر معتقدند که مشارکت عبارتند از 
نتیجه ی انجام وظایف یا برون دادهای نظام. )میلبراث، 1386، ص19( از این تعاریف می توان نتیجه 

گرفت که مشارکت، نوعی سهیم شدن مردم در سرنوشت خودشان است.
3-1. مفهوم سیاست

را  برخی سیاست  است.  مواجه  متفاوت  برداشت های  با  که  است  مفاهیمی  از  نیز  سیاست 
عبارت می داند از هرآن چیزی که در شهر می گذرد و به دنبال سعادت آدمی است. )عالم، 1373، ص26( 
برخی دیگر، سیاست را به معنای کوشش برای شرکت و یا نفوذ در تخصیص قدرت در میان دولت ها و 
گروه ها می داند. )بشیریه، 1382، ص20( از این تعاریف نتیجه می گیریم که سیاست، مبارزه ی قدرت و نفوذ 
و اعمال آن در جامعه است؛ زیرا انسان هم قدرت طلب است و هم نظم طلب و هم با تدبیر، امور مربوط به 

کشور را اداره می کند و هم به رقابت می پردازد.
4-1. مفهوم فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی در کانون تحلیل کارکردگرایی و از پدیده های سیاسی بوده که رابطه ی فرهنگ 
و سیاست را مطرح می کند. فرهنگ سیاسی عبارتست از جهت گیری روانی در برابر موضوعات 
همین خاطر،  به  هرفرد.  روان شناسی خاص  در  سیاسی  نظام  درونی کردن  دیگر،  عبارت  به  اجتماعی؛ 
نگرش  و  سیاسی  شخصیت های  و  نظام  به  نسبت  هرفرد  بینش  و  نگرش  نحوه ی  همان  سیاسی  فرهنگ 
شخصیت های سیاسی نسبت به مردم است. )نقیب زاده، 1379، ص75( ازاین رو، فرهنگ سیاسی دارای سه 
رکن شناختی، احساسی و رفتاری است. آلموند و وربا، هم سویی بین فرهنگ و نظام سیاسی را موجب ثبات 
نظام سیاسی دانسته و دراین راستا سه سطح فرهنگ سیاسی را که به سه نوع نظام سیاسی هم خوانی دارد، 
از یکدیگر تفکیک کرده است: فرهنگ سیاسی محدود، فرهنگ سیاسی انقیادی و فرهنگ سیاسی 
مشارکتی. )نقیب زاده، 1379، ص76( در مورد اول، مردم به صورت چشم بسته، تابع نظام سیاسی 
است؛ در صورت دوم، مردم از آگاهی برخوردار هستند، اما به دلیل ترس یا احترام، تابع محض 
قدرت سیاسی هستند و در صورت سوم، مردم هم از آگاهی الزم برخوردارند و هم مشارکت فعال 

در عرصه های سیاسی و اجتماعی دارند.

2. نظریات مطرح در باب عوامل مشارکت در انتخابات
به کار  آن  در  رأی دادن  و  انتخابات  هرگونه  در  شرکت  معنای  به  رأی دهی،  در  مشارکت 
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می رود. رأی دادن عملی تشریفاتی و حقوقی است که شهروندان با انجام آن، طبق ضوابط و شرایط 
قانونی، به گزینش نماینده یا نمایندگان خود می پردازند. رأی دهنده با این عمل حقوقی، در اداره ی 
این که چه کسی مشارکت می کند و  اما درتوضیح  امور سیاسی جامعه ی خود مشارکت می کنند. 
نای،  مبنایی وربا و  بر اساس مدل  بیان شده است.  نظریه های مختلفی  عوامل مشارکت چیست؛ 
خصوصیت های فردی؛ مثل جنس، سن و قومیت و منابع اجتماعی رأی دهنده؛ یعنی توانایی های 
اکتسابی او در جامعه، از جمله تحصیالت، درآمد و موقعیت شغلی، نقش مهمی در تمایل او به 

شرکت در پای صندوق های رأی گیری ایفا می کنند. 
میلبراث معتقد است افرادی که سیاست ها و برنامه های حکومت را مرتبط با عالیق و منافع 
تصمیمات  بر  می تواند  جمعی  یا  انفرادی  به طور  آنها  اعمال  معتقدند،  هم چنین  و  می دانند  خود 
حکومت اثر بگذارد، تالش خواهند کرد چنین اثری بگذارند، مگر این که ویژگی های ساختار نظام 
سیاسی مانع آنها شود. تحصیالت عالی، منزلت اجتماعی و درآمد اقتصادی باالتر، راهی به سیاست 
تلقی می شود. از نظر وی، افرادی که مدت زمان طوالنی مقیم یک جامعه هستند و اموال و امالک 
آن چنان  نه  و  پیر  نه چندان  دارند،  فعالیت  و  مختلف عضویت  داوطلبانه ی  در سازمان های  دارند، 
جوان هستند، عضویت گروه های اقلیت را ندارند و کامال با آن جامعه آمیخته و هماهنگ شده اند، 
تمایل بیشتری به فعالیت سیاسی دارند. وی هم چنین معتقد است، مردان فعال تر از زنان هستند. 

)Norris, 2002(

از نیمه ی دوم قرن بیستم، پژوهشگران رفتار سیاسی کوشیده اند علل و انگیزه های مشارکت 
سیاسی و به خصوص مشارکت انتخاباتی را مورد بررسی قرار دهند. توجه این نکته ضرورت دارد 
که عوامل متعددی در مشارکت سیاسی به صورت عام و مشارکت در انتخابات به صورت خاص 
محدودتر،  در سطح  یا  سیاسی  مشارکت  تبیین  برای  جامع  نظریه ی  یک  ارائه ی  و  دارند  دخالت 
مشارکت انتخاباتی اصوال امکان پذیر نیست و اغلب نظریه پردازی ها در قالب نظریه های میان بردی 
که رابطه ی متغیر خاصی را با مشارکت سیاسی یا مشارکت انتخاباتی به آزمون می گذارند، صورت 
گرفته؛ اما به لحاظ تحلیلی می توان دو رویکرد کلی را بر پایه ی برخی تفاوت های روش شناختی از 

یکدیگر تفکیک کرد: رویکرد جامعه شناختی و رویکرد روان شناختی.
1-2. رویکرد جامعه شناختی در تبیین مشارکت سیاسی

نظریه های جامعه شناختی مشارکت سیاسی، بر خالف نظریه های روان شناسانه که بر سطح 
تحلیل فردی توجه دارند؛ مبنای تحلیل را عوامل یا ساختارهای سیاسی و بسترهای اجتماعی در نظر 
می گیرند. آلموند و پاول معتقدند، ساختارهای سیاسی، بسترهای انجام فعالیت های سیاسی افرادند. 
امروزه شهروندان تحت پوشش شبکه هایی از مقررات قرار دارند. در واقع؛ همه ی نقش های عمده ی 
اجتماعی و اقتصادی در جوامع امروزی به نحوی با مقررات حکومتی در ارتباط است. لذا مشارکت 
شهروندان بیان گر نحوه ی بهره برداری شهروندان واجد شرایط مشارکتی از فرصت هایی است که 

حکومت ها در اختیار آن ها قرار می دهند. )آلموند و پاول، 1380، ص164-163(
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از نظر شرایطی که دولت ها برای مشارکت شهروندان شان در امور سیاسی فراهم می کنند، آنها را 
به  از معمول ترین طبقه بندی ها، دولت ها  پایه ی یکی  بر  انواع مختلف طبقه بندی کرد.  به  می توان 
سه نوع: دموکراتیک یا مردم ساالر، اقتدارگرا و تمامیت خواه یا توتالیتر تقسیم می شوند. البته هریک 
از این دولت ها نیز خود دارای انواعی هستند. هرسه نوع دولت به مشارکت سیاسی مردم اهمیت 

می دهند؛ اما هریک با دید خاصی به آن می نگرند.
1-1-2. مشارکت در ساختار نظام اقتدارگرا

این نوع حکومت، مظهر حاکمیت کامل و مطلق است که قدرت خود را با هیچ نیروی دیگری 
تقسیم نمی کند. کارویژه ی اصلی این حکومت ها، یکسان سازی پیرامون اجتماعی است. تمرکز کامل 
آن هم مصلحت دولت  توجیه عقالنی  را ممکن می سازد و  زمینه ای  اقدام دولت در هر  قدرت، 
است. چنین حکومتی، ناگزیر به تکیه زدن به یک دستگاه دیوانی سلسله مراتبی و متمرکز است که 
خود سرآغاز پیدایش دستگاه دیوان ساالر کنونی تلقی می شود. حکومت های اقتدارگرا برای حفظ 
مشروعیت خود سعی می کنند مردم را به مشارکت های نمادین؛ مانند رأی دادن به کسانی که خود 

تعیین کرده اند، ترغیب و حتی وادار نمایند. 
2-1-2. مشارکت در ساختار نظام توتالیتر

در  و  اجتماعی  حیات  شئون  تمامی  بر  حکومت  دایم  سیطره ی  از  عبارتست  توتالیتاریسم 
سیطره  در  گسترش  نوع  این  طرفدار  که  جنبشی  یا  ایدئولوژی  از  است  عبارت  توتالیتر  نتیجه، 
باشد. از این رو، توتالیتر وصف رژیم های تمامیت خوا است و خود را برای دست یابی و دخالت 
در تمام عرصه های زندگی اجتماعی انسان ها، مجاز و محق می دانند. )بیات، 1384، ص190( در 
حکومت های توتالیتر نیز که معموال یک حزب حاکم، همه ی قدرت سیاسی را کنترل می کند و بر 
همه ی فعالیت های شهروندان نظارت دارد، سعی می شود تا مردم به بعضی از مشارکت های سیاسی؛ 
مانند رأی دادن های صوری، ترغیب شوند. معموال در این کشورها به علت فشار سیاسی و کنترل 
سیاسی شدید، میزان رأی دادن باالست؛ اما هیچ یک از این دو نوع نظام سیاسی، خواهان مشارکت 
را  سیاسی  مشارکت  از  کنترل شده ای  اشکال  تنها  بلکه  نیستند،  آگاهانه  و  آزادانه  واقعی،  سیاسی 

مطلوب می دانند. )پناهی، 1386، ص39( 
3-1-2. مشارکت در ساختار نظام دموکراتیک

در نظام های دموکراتیک، مردم در کانون تصمیم ها و انتخاب ها قرار دارند که مشارکت نماد 
آن به شمار می-رود. به همین خاطر، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم، نوع 
نظام سیاسی و ساختارهای مشارکتی موجود در آن است که موقعیت های مشارکت را برای افراد 
نوع  حزبی،  نظام  ساختار  جامعه شناختی،  دیدگاه های  برخی  در  دیگر،  سوی  از  می آورد.  فراهم 
نظام انتخاباتی موجود در کشورها، میزان رقابت واقعی میان احزاب و نیروهای سیاسی و عوامل 
ساختاری دیگر، برای تبیین مشارکت سیاسی و انتخاباتی شهروندان مورد تاکید قرار می گیرند. بر 
تفاوت  نتیجه گرفته اند،  این گونه عوامل اجتماعی و ساختاری است که برخی تحلیل گران  پایه ی 
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در مشارکت کشور به کشور است تا فرد به فرد. این که فرد ثروتمند است یا فقیر، باسواد است یا 
بی سواد، به سیاست عالقه دارد یانه، هیچ کدام به اندازه ی این که شخص استرالیایی است یا امریکایی 
اهمیت ندارد. این گروه از دانشمندان علم سیاست معتقدند، اگر بخواهیم میزان مشارکت را افزایش 
دهیم، راه آن افزایش سطح سواد نیست. به عنوان مثال، اگر همه ی افراد در امریکا مدرک دانشگاهی 
داشته باشند، الزاما در انتخابات مشارکت بیشتری نخواهند داشت؛ هرچند متغیرهای فردی؛ چون 
سطح تحصیالت، عالقه به سیاست و غیره، در میزان مشارکت و در تفاوت های موجود میان افراد 

)Niemi & Norris, 1996, p218( .دخیل باشد
در پاره ای از تبیین  های جامعه شناختی دیگر، سطح نوسازی و توسعه ی جامعه، مبنای تحلیل 
اینکلز و  لرنر، آلکس  اعتقاد برخی تحلیل گران از جمله دانیل  به  مشارکت سیاسی قرار می گیرد. 
دیوید اچ اسمیت، مشارکت سیاسی و اجتماعی نیازمند شکل گیری شخصیت و انسان نوگراست. 
از نظر ایشان، مشارکت فعال در حوزه ی اجتماعی و سیاسی مستلزم شکل گیری شخصیتی نوگرا 
و انسان نوین است. انسان سنتی همواره در وضع موجود و تداوم آن اظهار رضایت می کند و به 
هرگونه تغییر با دیده ی تردید می نگرد و به توانایی های خود برای ایجاد تغییرهای مطلوب اعتمادی 
ندارد. در مقابل، در انسان نوگرا نگرش هایی وجود دارد که او را ترغیب به شرکت و مداخله در 

)Inkeles & Smith, 1974 ( .امور مربوط به زندگی جمعی خود می کند
به  می تواند  طریق  دو  از  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه ی  فرایند  نلسون،  و  هانتینگتون  دید  از 
گسترش مشارکت اجتماعی و سیاسی بیانجامد: یک طریق آن از مجرای تحرک اجتماعی است؛ بدین 
صورت که کسب منزلت-های اجتماعی باالتر به نوبه ی خود در فرد احساس توان مندی و نگرش های 
معطوف به توانایی تأثیرگذاردن بر تصمیم گیری های دستگاه های اجتماعی و عمومی را ایجاد می کند و 
این عوامل ذهنی، در مجموع می تواند مشوق مشارکت در فعالیت های اجتماعی یا امور سیاسی باشد. 
به  از نظر اجتماعی و سیاسی،  باالتر و احساس توانایی و مؤثربودن  این حالت، منزلت اجتماعی  در 
عنوان متغیرهای واسط، مشوق مشارکت های اجتماعی و سیاسی به حساب می آید. از نظر آنان، از میان 
متغیرهای منزلتی، سطح تحصیالت فرد بیشترین تأثیر را بر مشارکت اجتماعی و سیاسی وی دارد. طریق 
انواع گروه ها و  اقتصادی و اجتماعی بر مشارکت عضویت و مشارکت فعال در  دوم، تأثیر توسعه ی 
سازمان های اجتماعی؛ نظیر اتحادیه های شغلی و صنفی و گروه های مدافع عالیق خاص، است که در 
جامعه ی توسعه یافته تر بر تعداد آن ها افزوده می شود. این عامل در جوامعی که فرصت های تحرک فردی 
در آنها محدودتر است، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا فرد برای رسیدن به وضع اجتماعی و اقتصادی 
بهتر، به عنوان آخرین راه حل به فعالیت در سازمان های اجتماعی یا احزاب سیاسی می پردازد. در 
مجموع از دیدگاه هانتینگتون و نلسون، در اثرگذاری این دو عامل )منزلت اجتماعی و اقتصادی 

)Lerner, 1958( .عامل دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است )و فعالیت در سازمان های اجتماعی
2-2. رویکرد روان شناختی در تبیین مشارکت سیاسی

تبیین های روان شناختی مشارکت بیشتر توجه را به محرک های روانی و انگیزشی معطوف 
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مطلوبیت خواهی،  مانند  انگیزه هایی  تأثیر  تحت  بیشتر  مشارکت  در  افراد  معتقدند،  و  می دارند 
اثرگذاری بر روند امور و ایجاد تغییرات، انجام وظیفه و انگیزه های مذهبی یا ملی قرار دارند. )پالمر 

و اشترن، 1367، ص146(
رویکرد روان شناختی را در الگوی رابرت دال از مشارکت سیاسی در کتاب انسان سیاسی 
به خوبی می توان دید. الگوی دال مبتنی بر مفروضات انتخاب عاقالنه است و همواره به عنوان یکی 
از اصلی ترین الگوها برای تبیین مشارکت سیاسی و به ویژه مشارکت انتخاباتی مورد استفاده قرار 
داشته و انواع اصالحیه ها و تجدیدنظرها بعدا به آن افزوده شده است. نظرات رابرت دال را می توان 

به صورت زیر خالصه نمود:
- اگر مردم در ارزش یابی خود متوجه شوند پاداشی که از مشارکت های سیاسی و اجتماعی به دست 

می آید از پاداش دیگر فعالیت ها ناچیزتر است، یقینا خود را در این امور درگیر نخواهند ساخت.
- هرگاه شخصی بین شقوق پیش روی خویش، تفاوت های بارز احساس نکند و بدان ها اهمیت 

ندهد، کمتر به مشارکت در سیاست و امور اجتماعی خواهد پرداخت.
- هرگاه فرد تصور کند فعالیت او در صحنه ی سیاست بی تأثیر است و نمی تواند منشأ تغییر باشد، 

هرگز در آن وارد نمی شود.
- هرگاه مردم معتقد باشند بدون مداخله ی آنان نتایج اقدامات سیاسی رضایت آنان را تأمین می کند، 

احتمال مشارکت آن ها در سیاست کم تر خواهد شد.
- هرگاه فرد خود را به علت محدودیت آگاهی و دانش الزم، فاقد کارآیی سیاسی جهت دخالت 

در سیاست تصور کند، ترجیح می دهد کم تر در آن مشارکت داشته باشد.
- به موازات افزایش مشکالت ورود به عالم سیاست، احتمال مشارکت کاهش خواهد یافت. )دال، 

1364، ص141-133(
منتقدان دال، مفروضات انتخاب عقالنی و تفکر هزینه- منفعت مستتر در آن را زیر سوال 
برده اند و خاطرنشان کرده اند، منفعت مورد انتظار از یک رأی فردی با توجه به تأثیر اندک آن در 
مجموع نتایج انتخابات نمی تواند صرفا مبنای محاسبه ی سود و زیان شخصی فرد قرار گیرد که به 
خود زحمت حضور در پای صندوق های رأی را بدهد. البته مدافعان دال در پاسخ، استدالل می کنند 
که پاداش مورد انتظار افرادی که پای صندوق حاضر می شوند صرفا نفع اقتصادی شخصی نبوده و 
انگیزه هایی چون احساس رضایت عاطفی در انجام وظیفه ی مدنی، حمایت از نظام سیاسی و اعالم 

)Dowse, 1986, p293( .ترجیحات حزبی می تواند انگیزه ی مشارکت باشد
اعتماد  اثربخشی )کفایت( سیاسی و  به مشارکت، مفاهیمی چون  در رویکرد روان شناختی 

سیاسی، نقش اساسی دارند. ضروری است این مفاهیم بیشتر توضیح داده شود.
1-2-2. اثربخشی سیاسی

کنترل داشتن روی خویش و محیط در جهت  و  تسلط  احساس  را  اثربخشی  لین،  رابرت   
حسی از سودمندبودن سیاسی تعریف می کند. این احساس مردم را به جهتی سوق می دهد که نسبت 
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به روند سیاسی خود هوشیارتر شوند و در روند سیاسی مشارکت فعال تری داشته باشند. بسیاری 
از پژوهشگران، اثربخشی را متغیری کلیدی در فعالیت سیاسی به شمار آورده اند. آنان در مطالعات 
خود دریافته اند که ارزیابی فرد از میزان اثربخشی و از توانایی و شایستگی اش در مشارکت سیاسی 
بر تمایل وی به مشارکت در امور سیاسی تأثیر می گذارد. )پالمر و اشترن، 1367، ص159( با توجه 
به ابعاد عقالنی و عاطفی احساس اثربخشی، برخی تحلیل گران، دو مؤلفه ی بیرونی و درونی را در 
احساس اثربخشی سیاسی از هم تفکیک می کنند. احساس اثربخشی بیرونی به معنای استنباط فرد 
از تأثیر انواع فعالیت ها و اقدامات افراد جامعه بر تصمیم گیری های مقامات یا بر فرایند سیاسی با 
توجه به میزان پاسخگوبودن مقامات سیاسی در یک نظام سیاسی خاص است. اما احساس اثربخشی 
درونی که با اعتماد به نفس سیاسی، احساس مؤثربودن و کفایت سیاسی مترادف به کار می رود، به 
تا چه میزان دارای کفایت برای عمل سیاسی  این که خود را  توانایی های خود فرد اشاره دارد و 

می داند. )سیدامامی، 1386(
در مطالعات تجربی مربوط به رفتار انتخاباتی؛ متغیر اثربخشی سیاسی به عنوان عامل مهمی 
در مشارکت سیاسی در نظر گرفته می شود. بر پایه  ی نظریه ی میان بردی که در این رابطه وجود 
دارد و مشاهده های تجربی مکرر، افرادی که حس اثربخشی باالیی دارند، بیشتر از دیگران در انواع 
فعالیت های سیاسی مشارکت می کنند. در یک تحقیق میدانی که رابطه ی اثربخشی یا کفایت سیاسی 
و مشارکت انتخاباتی را بررسی کرده، چنین نتیجه گرفته که رابطه ی معناداری میان آن دو وجود 
دارد و در نتیجه، اثربخشی یکی از عوامل مشارکت مردم در انتخابات است. بنابراین، افرادی که 
تأثیر رأی و مشارکت خود را اطمینان داشته باشد و وجود خود را به عنوان یک فرد تأثیرگذار 
احساس نماید، بدون شک در عرصه های اجتماعی و سیاسی و از جمله انتخابات مشارکت فعال 
خواهد داشت. اما اگر نسبت به اثربخشی فعالیت و حضور خود در این عرصه ها بی باور باشد؛ این 
بی باوری روی مشارکت او تأثیر منفی خواهد گذاشت و نسبت به این عرصه ها بی میل خواهد بود. 
بر این اساس، حکومت ها برای افزایش مشارکت مردم تالش می کنند این باور را ایجاد کنند که 
حضور آن ها در این عرصه ها دارای تأثیر مهمی است. در جامعه ی افغانستان نیز الزم است حکومت 
این باور را افزایش دهد و از این طریق زمینه های مشارکت مردم در انتخابات را ارتقا بخشیده و 

فاصله ی خود با مردم را کم نماید.
2-2-2. اعتماد سیاسی

در  مشارکت  به خصوص  و  سیاسی  مشارکت  تحلیل  در  سیاسی  پژوهش های  از  بخشی 
انتخابات، اعتماد سیاسی را در کانون توجه خویش قرار داده و آن را ویژگی حیاتی حکومت های 
مردم ساالر می دانند؛ زیرا اعتماد سیاسی حلقه ی وصل افراد جامعه با نهادهایی است که می خواهند 
نماینده ی مردم در ساختار اجتماعی باشند. در یک تعریف، اعتماد سیاسی ارتباط نزدیک با کارآمدی 
حاکمان دارد و بیان گر درجه ای از انتظار شهروندان از توانایی و موفقیت حاکمان است که متناسب 
را  سیاسی  اعتماد  عام تر،  معنای  یک  در  اما  1385، ص279(  )خرم شاد،  باشد.  مردم  انتظارات  با 
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می توان حالت ذهنی ای دانست که بر مبنای آن، فرد در حیات مدنی و سیاسی خویش می تواند به 
گفته ها و اعمال دیگری اتکا کند و در آن رابطه ای مبتنی بر استثمار خود را نبیند. فردی که اعتماد 
می کند تعاون و همکاری با دیگران را احساس می کند و باور دارد که سایر بازیگران در زندگی 
سیاسی یار و مددکار او خواهند بود. پناهی و شایگان در یک پژوهش تجربی، اعتماد سیاسی را به 
سه مؤلفه تقسیم می کنند: اعتماد به نظام سیاسی، اعتماد به نهادهای سیاسی و اعتماد به کنشگران 

سیاسی. )پناهی و شایگان، 1386(
باورها، احساسات و نگرش های افراد جامعه از نظام سیاسی و دستگاه های اجرایی و مقامات 
حکومتی و مسئوالن سیاسی، بخشی از نگرش سیاسی و عامل مهمی در ایجاد انگیزه برای مشارکت 
انتخاباتی است. یکی از متغیرهای نگرشی مهم در ادبیات مشارکت سیاسی،  سیاسی و مشارکت 
اعتماد سیاسی است که می توان آن را در ابعاد اعتماد به نهادهای سیاسی به مسئوالن کشور و به 
نحوه ی اجرای قانون در کشور سنجید. بر اساس تحقیق به دست آمده، میان اعتماد سیاسی و میزان 
شرکت، رابطه ی معناداری وجود دارد و در نتیجه، اعتماد سیاسی از عوامل مهم مشارکت مردم در 
انتخابات است. برانگیختن اعتماد عمومی، برای نهادینه شدن رفتار سیاسی، تحول باورها و تغییر 
ذهنیت مردم و برانگیختن حساسیت سیاسی، مقدمه ی اصلی است. در این راستا، ایجاد یک نظام 
بیان و  حقوقی مدون برای تعیین چارچوب فعالیت های سیاسی و تأمین امنیت در جهت آزادی 
ایجاد فضای گفتگو، تفاهم و مشارکت می تواند تضمین کننده ی مشارکت آحاد مردم باشد. در نتیجه، 
برانگیختن مشارکت مردم در قالب تشکل های سیاسی، پویایی نظام اجتماعی و ثبات حاکمیت را 

در پی دارد.
3-2-2. عالقه به سیاست

عالقه به سیاست یکی از عوامل مشارکت در انتخابات است. اصوال فرض بر این است که 
افرادی که عالقه ی بیشتری به سیاست دارند، در عرصه ی سیاست بیشتر فعالیت می کنند. از این رو، 
انتخابات وجود دارد. عالقه به سیاست  رابطه ی معناداری میان عالقه به سیاست و مشارکت در 
به عنوان یکی از منابع اجتماعی، نقش مهمی در مشارکت در انتخابات دارد. افرادی که نسبت به 
مسایل و تحوالت سیاسی بی عالقه هستند و یا عالقه ی کم تری دارند، حضور کم تری در عرصه های 
اجتماعی و سیاسی و از جمله انتخابات دارند. بر این اساس، اگر حکومتی بخواهد زمینه ی مشارکت 
حداکثری مردم در انتخابات را فراهم نماید؛ الزم است از طریق آموزش عمومی و فرهنگ سازی، 
عالقه ی مردم را به مسایل سیاسی افزایش دهد؛ زیرا اگر مردم به میزانی از درک برسند که سیاست 
به  تعیین سرنوشت شان می شود، عالقه مند  به  مربوط  و  بوده  اثرگذار  آن ها  زندگی  ابعاد  تمام  در 

مسایل سیاسی و از جمله انتخابات خواهند شد.
4-2-2. مهارت های مشارکتی

فعالیت در گروه ها و انجمن های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، صنفی و مذهبی از ابزارهای 
مهم برای کسب مهارت های مشارکت به شمار می رود. افرادی که در احزاب، گروه ها و انجمن ها 
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عضویت و فعالیت دارند، مهارت های مشارکتی کسب می کنند و تمایل بیشتری به مشارکت سیاسی 
نشان می دهند.

5-2-2. تحصیالت
در اغلب جوامع، سطح تحصیالت افراد رابطه ی مستقیمی با تمایل آن ها به مشارکت سیاسی 
او  تمایل  فرد،  تحصیالت  افزایش  با  نیز  افغانستان  در  می رود  انتظار  لذا  دارد؛  آن  ابعاد  تمام  در 
از  درک  با  تنگاتنگ  رابطه ی  انتخابات  در  مشارکت  زیرا  شود؛  افزوده  انتخابات  در  مشارکت  به 
سرنوشت و تعیین آن دارد و درک بیشتر با تحصیالت افراد پیوند دارد. نفس آگاهی و درک از خود، 
خدا، جامعه و انسان های پیرامون و کشور، در میزان مشارکت مردم نقش دارد. تحصیالت و آگاهی 
از عوامل مهمی برای مشارکت در تعیین سرنوشت مردم می باشد. اصوال وجود نیروی انسانی کیفی 
در هر کشور، عالوه بر شکل گیری توسعه و انکشاف، در مدیریت کشور و حتی در انتخاب فرد 

مدیر نقش اساسی دارد. به همین دلیل مهم ترین توسعه، توسعه ی درون زا است.
3-2. رویکرد تلفیقی در تبیین مشارکت انتخاباتی

پیپا نوریس با تلفیق رویکردهای جامعه شناختی )ساختاری( و روان شناختی )فردی(، الگویی 
را برای تبیین مشارکت سیاسی ارائه داده که می تواند برای تبیین مشارکت انتخاباتی به طور خاص 
نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این الگو نوریس به سه دسته نظریات کالن، متوسط و خرد در تبیین 

مشارکت سیاسی اشاره دارد.
1-3-2. نظریات سطح کالن

در سطح کالن، دو مجموعه از نظریات مطرح شده است: گروه اول از نظریات کالن بر این 
امر تاکید می کنند که ساختار دولت در یک جامعه، تعیین کننده ی نوع و سطح مشارکت شهروندان 
است. منظور از ساختار دولت به طور عام، ساختارهای قانون اساسی، نظام حزبی، قوانین و نظام 
انتخاباتی و نظایر آن است که در سطح کالن در یک جامعه بر مشارکت تأثیر می گذارد و می تواند 
تبیین کننده ی تفاوت ها بین جوامع مختلف باشد. دسته ی دیگر از نظریات کالن بر این نکته پافشاری 
می کنند که فرایند مدرنیزاسیون باعث تغییر جنبه های مختلف حیات اجتماعی از جمله مشارکت 
می شود. برخی از این تحوالت عبارتند از: ارتقای سطح زندگی، رشد بخش خدمات، افزایش سطح 
سواد و فرصت های آموزشی، تغییر مناسبات اقتصادی از سنتی )کشاورزی و دام داری( به مدرن 
به  دست رسی  افزایش  مختلف،  حرفه های  تخصصی شدن  متوسط،  طبقه ی  گسترش  و  )صنعتی( 
رسانه های جمعی دیداری، شنیداری و مکتوب، رشد دیوان ساالری، تغییر خانواده های گسترده به 
خانواده های هسته ای و افزایش ورود زنان به بازار کار، بروز این تحوالت در سطح فردی را می توان 

در تغییر ارزش ها و رفتارهای افراد از جمله در حوزه ی سیاست مشاهده کرد.
2-3-2. نظریات سطح متوسط

در سطح میانی، نظریات مختلفی ارائه شده که از آن تحت عناوینی چون: نظریه های سازمانی 
یا نظریه های عوامل یا کارگزاران بسیج یاد می شود. این اعتقاد وجود دارد که در تبیین مشارکت 
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سیاسی شهروندان باید توجه بیشتری به نقش عوامل بسیج اجتماعی و سیاسی و شبکه های اجتماعی 
از:  عبارتند  بسیج  وکارگزاران  عوامل  مهم ترین  داشت.  مبذول  شهروندان  بسیج  و  فعال سازی  در 
داوطلبانه  انجمن های  مذهبی،  مراکز  و  کلیساها  صنفی،  و  کارگری  اتحادیه های  سیاسی،  احزاب 
و رسانه های خبری. بر اساس این نظریه ها، تفاوت هایی که در نوع و سطح مشارکت سیاسی در 
کشورهای دارای نظام های دموکراتیک دیده می شود، بر اساس نقش و میزان تأثیر کارگزاران بسیج 

اجتماعی و سیاسی قابل تبیین است.
3-3-2. نظریات سطح خرد

در سطح خرد، می توان از دو گروه نظریه تحت عناوین: نظریه ی منابع و نظریه ی انگیزش یاد 
کرد. در نظریه ی منابع این عقیده مطرح است که افراد برخوردار از منابع، بیشتر سطوح باالتری از 
مشارکت را از خود نشان می دهند. از مهم ترین منابع تأثیرگذار بر مشارکت می توان به تحصیالت، 

درآمد، زمان آزاد و ارتباطات و مهارت های مشارکتی در سازمان ها و انجمن ها اشاره کرد.
در نظریه ی انگیزش اعتقاد بر این است که هرچند وجود منابع موجب تسهیل مشارکت 
برخوردار  مشارکت  برای  الزم  انگیزه ی  از  شهروندان  که  در صورتی  اما  شهروندان می شود، 
نباشند، به این کار مبادرت نمی ورزند. عوامل انگیزشی، دامنه ی گسترده ای دارند و می توانند از 
انگیزه های مادی تا انگیزه های ارزشی و نگرشی را دربرگیرند. برخی از مهم ترین انگیزه هایی که 
تصور می شود بر مشارکت سیاسی اثرگذار باشند، عبارتند از: احساس وظیفه )مدنی یا ملی(، 
اعتقادات مذهبی و ارزش های سیاسی افراد. اگر فرد احساس کند با رأی دادن یا مشارکت در 
نظام  به ارزش های موافق  اگر  انجام داده و هم چنین  یا دینی خود را  سیاست، وظیفه ی مدنی 
وی  مشارکت  احتمال  باشد،  داشته  اعتقاد  مشارکت  اصل  ترویج کننده ی  ارزش های  یا  حاکم 

افزایش می یابد. 
در این تحقیق صرفا سطح خرد از الگوی نوریس، مبنای تحلیل قرار گرفته و نقش عوامل 
انگیزشی و منابع اجتماعی در مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در میان مردم 

مورد بررسی واقع شده است.

3. عناصر تأثیرگذار بر مشارکت انتخاباتی
مشارکت و نشاط انتخاباتی، نیازمند یک سلسله عوامل روانی و اجتماعی است. جوامعی که 
میزان مشارکت مردم در انتخابات در حد قابل قبولی قرار دارد، عمدتا از این عوامل سود جسته اند؛ 
اما کشورهای که میزان مشارکت در سطح پایینی قرار دارند، به دنبال یافتن راهی برای افزایش سطح 
مشارکت مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. افغانستان کشوری است که تازه ساختار 
نظام دموکراتیک را تجربه می کند و برای کشاندن مردم در عرصه های انتخاباتی، نیازمند شناسایی 
و فرهنگ سازی عواملی است که روی مشارکت انتخاباتی تأثیر بسزایی دارد. در این بخش به این 

عوامل به صورت مختصر اشاره می شود.
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1-3. قوانین عادالنه
1-1-3. عدالت در وضع قانون

تمام انسان ها به دنبال زندگی آرام و توأم با امنیت است. این آرزو تنها در پرتو قانون فراهم 
باشد که عادالنه  قانونی  باید  بلکه  باشد،  پاسخگو  را  انسان  نیازهای  می شود. هرقانونی نمی تواند 
بوده و به تمام نیازهای انسان جواب بدهد. از وظایف مهم قدرت سیاسی، وضع و اجرای قانون 
به صورت عادالنه است. حال سوال این است که چه کسی می تواند چنین قانونی وضع کند؟ در 
پاسخ باید گفت: کسی صالحیت این کار را دارد که در گام نخست انسان شناس کامل بوده و از 
تمام اسرار وجودی انسان اطالع داشته باشد، دوم کسی باشد که از گذشته و آینده ی انسان اطالع 
کامل داشته باشد تا ریشه ی مسایل پیچیده ی امروز را در گذشته ببیند و آثار قوانین امروز را در 
آینده ارزیابی نماید؛ سوم کسی باشد که از صالحیت علمی کافی برخوردار باشد که بتواند تمام 
استعدادهایی که در فرد فرد انسان ها نهفته است، به مرحله ی بروز برساند؛ چهارم این که قوانین باید 
جنبه ی عملی داشته باشد و نه خیالی و در عین حال، باید ضمانت اجرا داشته باشد. پنجم، باید 
کسی باشد که خود منافع شخصی در آن نداشته باشد و ششم، باید کسی باشد که از لغزش ها و 
خطا و گناه به دور باشد. با توجه به این شرایط، می توان گفت که فقط خداوند سزاوار وضع قوانین 

است. به قول منتسکیو که گفت:
و  جهل  تأثیر  تحت  دیگر  شعور  با  موجودات  تمام  مانند  و  است  محدود  موجود  انسان 
خطاست. معلومات ناقصی هم که دارد، گاهی از دست می دهد. انسان موجود حساس است که 
دچار هزاران هوس می شود. چنین موجودی هر لحظه ممکن است خالق خود را هم فراموش کند؛ 
به همین خاطر است که خداوند به وسیله ی قوانین مذهبی، انسان را به طرف خود می خواند تا از 
یاد خداوند غافل نشود. )منتسکیو، 1368، ص87( ازاین رو، تنها از طریق وضع قوانین عادالنه است 

که زمینه ی تحقق عدالت فراهم می شود.
2-1-3. عدالت در اجرای قانون

تمام مردم در اجرای قانون در برابر قانون مساوی هستند؛ اعم از قوی و ضعیف، رئیس و 
مرئوس، فرمان روا و فرمان بر، عرب و عجم، سیاه و سفید، سرخ و زرد و مانند آن. در قرآن نیز 
به این مطلب اشاره شده است: ای کسانی که ایمان آورده اید! پیوسته قیام به عدل  کنید، برای خدا 
گواهی دهید، اگرچه این گواهی به زیان شما، پدر ومادر یا نزدیکان شما باشد. چه این که اگر آن ها 
غنی یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است که از آن ها حمایت کند؛ ازاین رو، از هوا و هوس پیروی 
نکنید که از حق منحرف خواهید شد و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمایید، 

خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. )نساء، 135( 
در جای دیگر فرمود: چون میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید. )نساء، 58( این 
یعنی این که در اجرای قوانین همگی یکسان است. در فقه سیاسی اسالم، عدالت در اجرای قوانین 
چنان اهمیت دارد که پیامبر خود را در برابر قصاص آماده می کند. پیامبر مردم را در مسجد جمع کرد 



144
13

97
ن 

خزا
م، 

شت
ه ه

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

و فرمود: هرکسی بر گردن من حقی دارد، حاضرم پس بدهم. سواره بن قیس از میان مردم بلند شد 
و گفت: یا رسول اهلل در زمان بازگشت از طایف، سوار شتری بودی، خواستی تازیانه را بر شتر بزنی، 
بر شکم من اصابت کرد، االن تقاضای قصاص دارم. پیامبر پیراهن را باال زد و فرمود: من برای ادای 
حق آماده هستم. سواره بدن مبارک حضرت را بوسه زد و گفت من از حق خود گذشتم. حضرت 

فرمود: خدایا از سواره بگذر همان گونه که او از من گذشت. )قمی، 1416، ص671(
3-1-3. عدالت در قضاوت

از وظایف مهم قاضی، اجرای عدالت است. در قرآن کریم، آیات زیادی در این زمینه وجود 
دارد که در زیر به آنها اشاره می شود. در جایی از قرآن فرمود: هنگام صدور حکم و قضاوت با 
عدالت رفتار کنید. )نساء، 58( در جایی فرمود: تقوا پیشه کنید که به عدالت نزدیک است؛ یعنی یکی 
از مصادیق تقوا، عدالت است. )مائده، 8( در جای دیگر فرمود: اگر قضاوت کردی، به عدل حکم 
کن که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. )مائده، 42( در جای دیگر فرمود: به عدالت صلح 
دهید و عدالت کنید که خداوند عدالت کنندگان را دوست دارد. )حجرات، 9( عدالت در قضاوت، 
به قاضی حق نمی دهد یکی از دادخواهان را بر دیگری ترجیح دهد یا راه چگونگی پیروزی را بر او 
بیاموزد. قاضی باید عادل باشد تا بتواند داد ستم دیده را از ستم گر بستاند. قضاوت منصب مقدسی 
است که از طرف خدا، رسولش و نمایندگان خدا به قاضی رسیده و در نتیجه، قاضی نماینده ی خدا 
و نماینده ی رسول خداست. قاضی باید در قضاوتش حتی در اشاره و نظر و در مجلس نسبت به 

طرفین دعوا رعایت کند.
2-3. استخدام بر مبنای شایستگی

انتخاب  در  عدالت  دارد،  نقش  انتخابات  در  مردم  مشارکت  در  که  مهمی  عناصر  از  یکی 
کارگزاران حکومتی است؛ به این معنی که از کارگزاران شایسته استفاده شود. در نگاه اسالم، این 
موضوع به شدت مورد تأکید واقع شده است، که در زیر به بررسی آن از منظر قرآن و روایات و عقل 
اشاره می شود. قرآن از زبان دختر شعیب عبارتی را نقل می کند که می توان از آن، لزوم شایستگی 
برای کارگزار حکومتی را فهمید: یکی از آن دو گفت: ای پدر! او را استخدام کن؛ زیرا بهترین کسی 
را می توانی استخدام کنی، کسی است که توان مند و امین است. )قصص، 26( در این آیه، توان مندی، 
قدرت جسمی و امین  کارگزار مورد تأکید است. در قصه ی طالوت نیز آمده است: پیامبِر آن قوم 
به ایشان فرمود: خداوند طالوت را حاکم شما قرار داده؛ پرسید: چگونه می تواند پادشاه باشد، در 
حالی که ما در امر پادشاهی شایستگی بیشتری داریم و او ثروتمند نیست. پیامبر فرمود: خدا او را 
برگزیده و به وی علم و توانایی بسیار داده است. )بقره، 24( در این آیه نیز به توانایی جسمی، علم 
و آگاهی کارگزار تاکید شده است. در روایات نیز پیامبر اکرم فرمود: کسی که خود را بر جمعی از 
مسلمانان مقدم بدارد و بداند که در بین آنان کسی که برتر از او باشد، وجود دارد، بدون شک به خدا 
و رسولش و مسلمانان خیانت کرده است. )بیهقی، 1419، ص118( هم چنین آن حضرت فرمود: 
اگر کسی یک نفر را بر ده نفر از مسلمانان مسئولیت دهد و بداند که در بین ده نفر کسی بهتر از او 
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وجود دارد، بی تردید به خدا، رسولش و جماعت مسلمانان خیانت کرده است. )الهندی، 1979ق، 
ص19( در جای دیگر حضرت فرمود: والی باید دارای پنج صفت باشد؛ یکی از آنها این است که 

برای انجام کارهای مردم از بهترین افرادی که می داند استفاده نماید. )الهندی، 1979ق، ص19(
از سوی دیگر، شایسته ساالری در تصدی مناصب حکومتی یک اصل عقالیی نیز است؛ زیرا 
هر جامعه ای که به دنبال تأمین خوش بختی باشد، از این قاعده پیروی می کند و آموزه های دینی نیز 
این قاعده را تأیید می کند. از مجموع آیات، روایات و ادله ی عقلی استفاده می شود که کارگزاران 
حکومتی باید دارای ویژگی هایی مانند: آشنایی با دردهای مردم، طمع نداشتن، تقوا و توان مندی، علم 
وآگاهی و امانت داری باشد. زمانی که مردم این روند را در استخدام ها مشاهده کند، در عرصه های 

سیاسی و اجتماعی مشارکت می کنند.
3-3. توزیع عادالنه ی امکانات و فرصت ها

و  امکانات  عادالنه ی  توزیع  است،  مهم  انتخابات  در  مردم  مشارکت  در  که  دیگری  عامل 
به  نعمت های خدادادی  و  ثروت ها  که  معناست  این  به  اقتصادی  امور  در  فرصت هاست. عدالت 
به صورت  مالیات و درآمدهای عمومی  قرار گیرد.  اختیار همگان  صورت مساوی و عادالنه در 
عادالنه جمع آوری شده و بین مردم تقسیم شود. مواردی هم چون: عدالت در جمع آوری مالیات، 
بحث  وکارشناسان  اسالم  توجه  مورد  به شدت  بیت المال  و  عمومی  درآمدهای  توزیع  در  عدالت 
انتخابات است؛ چرا که یکی از خروجی های نظام سیاسی، سیاست گذاری های اقتصادی است که 
باید به صورت عادالنه باشد تا زمینه ی اعتماد اجتماعی و در نتیجه، مشارکت مردم در انتخابات 
برای  انگیزه ای  باشد،  تبعیض حکومت  نماید. در جامعه ای که مردم شاهد بی عدالتی و  را فراهم 
سیاسی،  قدرت  انحصارطلبی  می گیرند.  فاصله  عرصه ها  این  از  و  ندارند  انتخابات  در  مشارکت 
مصلحت گرایی، تبعیض، هوای نفس، سودجویی و نبود صداقت قدرت سیاسی، انگیزه های مردم 
را در مشارکت در انتخابات کاهش داده و آن ها را از حکومت و مشارکت در عرصه های انتخاباتی 

دور می سازد.
4-3. ارتقای فرهنگ سیاسی مردم

فرهنگ سیاسی مردم و نوع و سطح آگاهی مردم از ارزش های جدیدی مثل دموکراسی و 
انتخابات و اهمیت جایگاه آن ها در تعیین سرنوشت، از عوامل مهم مشارکت مردم در انتخابات 
در  مردم  مشارکت  میزان  برخوردارند،  الزم  سیاسی  فرهنگ  از  مردم  آن،  در  که  جوامعی  است. 
عرصه های سیاسی و اجتماعی باالست؛ اما در کشورهای که مردم گرفتار فرهنگ سنتی و قدیمی 
هستند، میزان مشارکت اندک است. فرهنگ سنتی، قبیلوی، ساختار اجتماعی جامعه ی افغانستان، 
مانع  و  رفته  به شمار  مشارکت  موانع  مهم ترین  از  یکدیگر،  برابر  در  آن ها  انعطاف  و  تفاهم  عدم 
جدی فرا راه نهادینه شدن دموکراسی و قانون گرایی بوده است. به طور طبیعی، برای پیمایش مسیر 
توسعه ی سیاسی و قانون گرایی، در گام نخست باید به تصحیح و تغییر فرهنگ ضدتوسعه گرایی 
اقدام نمود؛ یعنی برای رسیدن به توسعه، ابتدا باید دست به تحول و دگرگونی فرهنگی زد؛ زیرا 
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کم رنگ  بسیار  فرهنگ  این  در  برخوردها  و  داوری ها  در  تمایز  و  بوده  مطلق گرا  سنتی  فرهنگ 
است. در این جوامع، داوری در قبال دیگران، افراد، رقبا و شخصیت های فکری، سیاسی و علمی 
در  دارد.  وجود  مطلق  دشمنی  یا  و  مطلق  دوستی  یا  یعنی  می شود؛  انجام  یک جانبه  صورت  به 
عرصه ی سیاست نیز موضع گیری ها بین دوستی و دشمنی، مطلق ترسیم می شود و همکاری نسبی 
و هم پذیری یکدیگر قابل پذیرش نبوده و نقد سازنده جای خود را به تخریب می دهد. در جوامع 
مطلق گرا امکان تعامل، تفاهم، هم پذیری و احترام به دیدگاه دیگران وجود ندارد و بیشتر تمایل 
به انحصار، استبداد و تک صدایی دارد. ازاین رو، برای رسیدن به توسعه ی سیاسی پایدار، نیازمند 
را سازگار  محیطی، خود  دگرگونی های  با  بتواند  که  بوده  نسبی گرایانه  و  منعطف  فرهنگ  داشتن 
نماید. این دگرگونی ها نوعا به گسترش دامنه ی وفاداری ها، تعلق ها و پیوندها از گروه های ملموس 
و بی میانجی؛ مانند خانواده، کالن و دهکده، به گروه بندی های بزرگ تر و غیرشخصی تر؛ هم چون 
اتکاء  به جای  دگرگونی ها،  این  نتیجه ی  در  )هانتینگتون، 1382، ص54(  دارد.  نیاز  ملت،  و  طبقه 
بیش ازحد به ارزش های جزئی، به ارزش های کلی و به جای هویت های سنتی و قبیلوی، هویت 
ملی و منافع ملی قرار می گیرد. در این صورت، افراد به جای این که خود را در آیینه ی قوم نگاه کند، 

در سطح کالن ملی می بیند.
  در میان نظریه پردازان جامعه شناس، ماکس وبر بیش از دیگران بر نقش فرهنگ در تحوالت 
روح  و  پروتستان  اخالق  بین  که  است  کسی  اولین  او  کند.  می  تاکید  توسعه گرایی  و  اجتماعی 
سرمایه داری ارتباط برقرار کرده و معتقد است تا زمانی که یک تفسیر مترقی و توسعه گرا از مذهب 
و باورهای دینی ارائه نگردد، امکان تحول اجتماعی به سوی ترقی و توسعه وجود ندارد. به همین 
خاطر، تالش می کند نشان دهد که چگونه نظام سرمایه داری و انباشت ثروت از روحیه و اخالق 

دینی و مذهبی جامعه متأثر می باشد. 
 از نظر او، تفسیر پروتستانتیسم از آیین مسیحیت است که زمینه های انباشت سرمایه و در 
نهایت، توسعه و انکشاف را در دیار غرب فراهم می سازد. از سوی دیگر، مک کللند نیز از کسانی 
است که تحول در فرهنگ و باورهای افراد را پیش شرط ترقی و توسعه عنوان می کند و می گوید: 
جامعه ی سنتی از طریق ارتباط و تعامل با جوامع انکشاف یافته و مدرن، ویژگی های جامعه ی مدرن 
را می آموزند و از این طریق، مرحله ی گذار از جامعه ی سنتی را موفقیت پشت سر می گذارند و 

وارد زندگی جدیدی می شوند.
  به هرحال، گذار از جامعه ی سنتی و ایجاد تحول در باور و نگرش های افراد، پیش شرط 
الزم برای پیمودن مسیر دشوار توسعه ی سیاسی، مشارکت مردم و قانون مداری بوده و این مهم، 
از وظایف اصلی روشن فکران و صاحبان قلم و اندیشه است که در این زمینه باید تالش نمایند 
جامعه  نیازهای  با  متناظر  علمی  پژوهش های  طریق  از  فرهنگی  تحول  برای  را  زمینه  بتوانند  تا 
فرهنگی  برای یک تحول  را  زمینه  ارزشمند سایر جوامع،  تجربه های  از  استفاده  با  و  نموده  ایجاد 
آماده سازند. از این منظر، حضور جامعه ی جهانی در افغانستان و تعامالت گسترده ی افغانستان با 
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جامعه ی جهانی و دست رسی مردم به تکنالوژی ارتباط جمعی؛ مانند تلویزیون، ماهواره، انترنت 
و شبکه های اجتماعی، زمینه های مناسبی را برای بازنگری فرهنگ سنتی جامعه ی افغانستان ایجاد 
کرده و حرکت گذار از جامعه ی سنتی را سرعت بخشیده است. لذا این رسالت روشن فکران ملی 
است که با استفاده از شرایط پیش آمده ی موجود و با استفاده از ابزارهای موجود، دگرگونی فرهنگی 

را برای نهادینه سازی فرهنگ مدرن ایجاد نماید.
در راهکار عینی، برای عبور از فرهنگ سنتی و جای گزین کردن فرهنگ مدرن و کارآمد و 
حاکمیت قانون و در نتیجه، رسیدن به توسعه ی سیاسی، آموزش و ایجاد مکاتب عصری، ایجاد 
بازار و تعامالت  به  مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی، ترویج فرهنگ کار و رونق بخشیدن 
اقتصادی، ترویج فرهنگ کتابخوانی و ترویج و گسترش نهادهای مدنی از اهمیت جدی برخوردار 
است. افراد زمانی که با دنیای خارج آشنا می شوند، برای عبور از باورهای خاص قریه و قبیله، 
آمادگی پیدا می کنند. زمان که سطح سواد، دانش و آگاهی افراد بیشتر می شود، کم تر در دام شعارهای 
قومی قرار می گیرند. اطالع رسانی درست به منظور هدایت افکار عمومی، آنان را با انواع اندیشه ها 
و افکار آشنا نموده و افق فکری جدیدی را برای مخاطبان باز می کند و این امر به نوبه ی خود، 
زمینه های شکل گیری فرهنگ تکثرگرا را فراهم می نماید. ازاین رو، به شهروندان باید آموزش داده 
شود تا آنها نسبت به اثرات منفی فساد ناشی از فرهنگ سنتی اگاه شوند. )فرج پور، 1381، ص415(
ترویج فعالیت های اقتصادی با نظام بازار، افراد را با تعریف از منافع مشترک آشنا می سازد و 
افراد در بازار یاد می گیرند که چگونه به راحتی می توان با دیگران بر اساس منافع مشترک اقتصادی 
کار نمود. این امر در سایر تعامالت اجتماعی افراد نیز بازتاب خواهد یافت. اصوال فرهنگ بازار، 
فرهنگ تساهل گرا، هم پذیر، تعامل و همکاری است که خود گام مهم دیگری برای عبور از فرهنگ 

سنتی به شمار می رود.

نتیجه گیری
انتخابات یکی از جلوه های اصلی نظام های دموکراتیک است. مشارکت مردم در انتخابات از 
دغدغه های مهم حکومت ها و بیان گر میزان مشروعیت آن به شمار می رود. در کشورهای که میزان 
از حکومت  مردم  از مشروعیت حکومت و رضایت  نشان  باالست،  انتخابات  در  مردم  مشارکت 
دارد؛ در مقابل، کاهش مشارکت مردم بیان گر عدم رضایت از حکومت و سیاست های آن است. 
در این تحقیق، عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 
نظریات  دوم،  بخش  در  شد،  مطرح  کلیات  و  مفاهیم  اول،  بخش  در  گردید.  واقع  بررسی  مورد 
مطرح در باب عوامل مشارکت سیاسی مردم تحلیل گردید که در آن، سه رویکرد جامعه شناختی، 
روان شناختی و تلفیقی مورد بحث واقع شد و در بخش سوم، عناصر دخیل در مشارکت سیاسی 

مردم در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی مورد توجه واقع شد.
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چکیده
 1398 سال  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  دیگر  دور  برگزاری  آستانه ی  در  افغانستان 
است. یکی از مسایل مطرح در این زمینه، مسأله ی مشارکت سیاسی و چالش های فراروی آن است. 
پرسش اصلی این پژوهش این است که مشارکت سیاسی در انتخابات پیش رو با چه چالش هایی 
مواجه است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که بی باوری به شفافیت پروسه ی انتخابات و اعتقاد 
به تقلب و مهندسی نتایج انتخاباتی به عنوان عوامل روان شناختی، نهادینه نشدن رفتار رأی دهی به 
عنوان هنجار و فرهنگ سیاسی در کشور به عنوان چالش جامعه شناختی، تعارض دامنه دار ارزش ها 
و رویه های سنت و تجدد  به عنوان چالش فرهنگی و در اخیر تهدیدات امنیتی پیشا و پساانتخاباتی 
به عنوان چالش های امنیتی، عواملی هستند که مشارکت سیاسی را با چالش مواجه می کند. در نتیجه 
پیش بینی پژوهش حاضر این است که مشارکت سیاسی در انتخابات پیش رو به مراتب کم رنگ تر 

از دورهای گذشته خواهد بود. 

واژگان کلیدی: مشارکت سیاسی، انتخابات، دموکراسی، سنت، تجدد، افغانستان. 

* دانشجوی مقطع ماستری، رشته ی روابط بین الملل، دانشگاه خاتم النبیین)ص(، کابل، افغانستان.

انتخابات ریاست جمهوری 1398 و چالش های مشارکت سیاسی
سید جعفر سجادی*
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درآمد
مفاهیمی مثل »انتخابات«، »مشارکت سیاسی« و...، از مفاهیم و دال های شناوری است که در 
گفتمان لیبرال دموکراسی مطرح است. در این گفتمان، مشارکت سیاسی یک مفهوم عام و گسترده ای 
است که مجموع رفتار آدمی در درون ساختارهای اجتماعی که بازخورد و پسامد سیاسی داشته 
باشد را شامل می شود. یکی از نمودهای آن را می توان در سهم گیری و اشتراک مردم در انتخابات 
اقدامات سیاسی  مشاهده کرد که به شکل مستقیم در صورت بندی ساختار سیاسی و جهت دهی 

نقش بازی می کند.
این مفاهیم در کشورهای توسعه یافته به دلیل هژمونی گفتمان لیبرال دموکراسی با چالشی 
مواجه نبوده و تبدیل به یک پروسه و فرایند طبیعی شده است. در کشورهای جهان سومی مثل 
با  همواره  مذکور  مفاهیم  دموکراسی،  فرهنگ  نهادینه نشدن  و  گزار  شرایط  دلیل  به  افغانستان، 
چالش هایی دست به گریبان است. در نتیجه مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 

آینده نیز از این قاعده استثنا نبوده و با چالش های فراوانی مواجه خواهد بود. 
منظور از چالش های مشارکت سیاسی، عوامل و شرایطی است که بر میزان مشارکت مردمی 
در انتخابات سایه انداخته و جلو مشارکت گسترده را می گیرد. بنابراین، پرسش اصلی نبشته ی حاضر 
این است که: مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با چه چالش هایی دست 
به گریبان است؟ فرضیه ی پژوهش این است که به نظر می رسد عوامل روان شناختی، جامعه شناختی 
این  در  نتیجه،  در  و  بوده  پیش رو  انتخابات  در  سیاسی  مشارکت  فراروی  امنیتی چالش جدی  و 
انتخابات، میزان مشارکت مردمی به مراتب کم رنگ خواهد بود. بنابراین سعی و تالش این قلم بر 
این است که تا با تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، پاسخ درست و منطقی به آن پرسش ارایه داده 

و فرضیه ی مذکور را به اثبات رساند.
  

1. مفاهیم اساسی
شناوربودن  و  سیالیت  حالت  نوع  یک  از  سیاسی،  علوم  به ویژه  انسانی،  علوم  در  مفاهیم 
و  شناوری  کنیم،  نگاه  مسأله  این  به  گفتمانی  رویکردهای  منظر  از  اگر  به ویژه  است؛  برخوردار 
تهی بودن مفاهیم از معنا، امری کامال قابل قبول و پذیرفته شده است. به هر صورت، شناوربودن 
مفاهیم از لحاظ معنایی-محتوایی، فرایند انتقال معانی یا تفهیم و تفاهیم را مختل می سازد؛ ازاین رو 
بایسته است تا مفاهیم کلیدی پژوهش حاضر تفسیر شده و معانی مورد نظر از آن ها به طور مشخص 

بیان شود. 
1-1. کنش اجتماعی

روابط  و  سیاسی  علوم  در  هم  و  جامعه شناسی  در  هم  که  است  مفاهیمی  از  یکی  »کنش« 
بین الملل کاربرد گسترده دارد. در زبان انگلیسی واژه ی »Act« برابر کنش و به معنای آن می باشد. این 
مفهوم اشاره به رفتار و کردار آدمی دارد که از روی اختیار و آگاهی او صورت می گیرد. اما زمانی 
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که با پسوند »اجتماعی« مطرح می شود؛ یعنی »کنش اجتماعی«، به رفتار فرد در درون ساختارهای 
اجتماعی اشاره دارد. در جامعه شناسی به لحاظ نوع عامل و انگیزه ای که باعث ایجاد کنش می شود، 

دو نوع تعریف از آن صورت گرفته است. 
1( تعریف ذهنی ماکس وبر از کنش اجتماعی؛ از دید ایشان کنش، »در صورتی اجتماعی 
است که فرد یا افرادی که رفتار می کنند برای آن معنای ذهنی قایل هستند و رفتار دیگران را مد نظر 
قرار می دهند و در جریان، خود از آن متاثر می شود.« )رشه، 1367، ص21( بر اساس این تعریف، 
در کنش اجتماعی سه شاخص مطرح است: نخست این که، در کنش اجتماعی رفتار و یا حضور 
دیگران باید مد نظر باشد؛ به این معنا که کنش اجتماعی با درک و درنظرداشت »دیگر« که غیر از 
خود است، صورت می گیرد. دوم، جنبه ی معناداری کنش است؛ یعنی کنش اجتماعی رفتار صرف و 
تهی نبوده، بلکه انتقال دهنده ی مفهوم و معنای خاص به دیگری است. سوم، کنش اجتماعی همواره 
تحت تاثیر ادراک معنای کنش دیگران و خود است. خالصه این که، وبر شاخص ها و عناصر کنش 
ذهنی  از عوامل  متاثر  را  اجتماعی  در ذهن و عوامل ذهنی جستجو می کند و کنش  را  اجتماعی 

می داند. 
2( تعریف عینی دورکیم از کنش اجتماعی؛ وی بر خالف ذهن گرایی وبر، در تعریف کنش 
اجتماعی بیشتر بر عناصر عینی و خارجی تمرکز و تاکید دارد. به باور ایشان، کنش اجتماعی »شامل 
چگونگی عمل، تفکر و احساس است که خارج از فرد می باشد و دارای قوه ی اجبار و الزام هستند 
تعریف دورکیم، دو  فرد تحمیل می کنند.« )رشه، 1367، ص25( در  بر  را  برکت آن خود  به  که 
شاخص برای کنش اجتماعی مطرح است: نخست بیرونی بودن حاالت عمل، تفکر و احساس. دوم، 
فشار و اجبار آن در افراد. به همین دلیل است که ایشان بر عناصر بیرونی و ذهنی در شکل گیری 
کنش اجتماعی تاکید دارد. به منظور درک بهتر شاخص های کنش اجتماعی ناگزیر به تئوری »دو 

وجدان« دورکیم توجه کرد. 
»وجدان  نخست  می کند.  اشاره  وجدان  دو  به  اجتماعی  کنش  متغیرهای  تبیین  در  دورکیم 
جمعی«، که به باور وی، وجدان جمعی از حاالت عمل، تفکر و احساس موجود در یک جامعه 
در طول تاریخ شکل گرفته و تعیین کننده ی میراث مشترک اجتماعی است که از نسلی به نسلی 
دیگر منتقل می شود و در هر دوره ای توسط اکثریت افراد جامعه پذیرفته شده است. در حقیقت، 
این میراث مشترک یا وجدان جمعی همان هویت ملی است که در طول تاریخ شکل گرفته و به 
عنوان یک هنجار، رفتار و کنش اجتماعی افراد جامعه را جهت می دهد. دوم »وجدان فردی« که 
عبارت است از خصوصیات و مشخصات فردی آحاد جامعه که باعث تمایز او از دیگر افراد جامعه 
می شود؛ به سخن دیگر، »هویت فردی« افراد. بنابراین از نظر دورکیم، رفتار و کنش اجتماعی تحت 
تاثیر دو وجدان یا دو هویت جمعی و فردی است که رفتار آدمی را شکل می دهد. هرچند میزان 
تاثیر وجدان اجتماعی بر کنش افراد متفاوت است؛ اما در مجموع، وجدان جمعی به عنوان یک 

عامل فشار و انگیزش غیرملموس در کنش اجتماعی افراد نقش مهمی بازی می کند. 
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به نظر می رسد تعریف دورکیم از کنش اجتماعی بهتر و کامل تر از تعریف وبر است؛ چرا که در 
تعریف دورکیم برخالف تعریف وبر، به متغیرهای ذهنی و عینی تاثیرگذار در رفتار اجتماعی اشاره 
شده است. از همین رو، در پژوهش حاضر کنش اجتماعی بر اساس تعریف دورکیم مد نظر است. 
در نتیجه وقتی سخن از مشارکت در انتخابات مطرح می شود، هدف، مشارکت به عنوان یک کنش 
اجتماعی بر اساس تعریف دورکیم است؛ یعنی کنشی که متأثر از متغیرهای ذهنی/درونی )فردی( 

و عینی/بیرونی )اجتماعی( می باشد. 
2-1. مشارکت سیاسی 

انتخابات و دموکراسی، مفهوم »مشارکت سیاسی«  یکی دیگر از مفاهیمی کلیدی در بحث 
است. این اصطالح از گستردگی خاص مفهومی برخوردار بوده و شامل گونه های متفاوتی از رفتار 
سیاسی می-شود. مشارکت سیاسی در ساده ترین شکل خود عبارت است از سهم گیری در پروسه ی 
انتخابات و رأی دادن به احزاب، افراد و سیاست های خاص یک دولت. )بشیریه، 1387، ص39( 
اشکال دیگری از مشارکت سیاسی شامل تشکیل احزاب سیاسی و رقابت کردن در راستای کسب 
قدرت، تشکیل گروه های فشار به منظور جهت رفتار سیاسی دولت در راستای اهداف خاص و...، 

می شود. 
به دلیل گستردگی رویکردها و رویه ها در مشارکت سیاسی، تعریف های متفاوت و گاهی 
متعارضی از آن صورت گرفته است. مثال در برخی از تعریف ها، مسأله ی بی تفاوتی و یا صحبت 
در مورد امور سیاسی بدون دخالت و اقدام عملی را نیز به عنوان مشارکت سیاسی به حساب آورده 
است. به همین دلیل برخی از دانشمندان سعی کرده اند تعریف نسبتا جامع و فراگیری از آن ارایه 
ناموفق،  یا  اقدام داوطلبانه، موفق  نوع  از: »هر  باور آن ها، مشارکت سیاسی عبارت است  به  کند. 
سیاست های  انتخاب  بر  تاثیرگذاری  برای  که  مستمر  یا  مقطعی  بی سازمان یافته،  یا  سازمان یافته 
عمومی، اداره ی عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی؛ اعم از محلی یا 

ملی، روش های قانونی یا غیرقانونی را به کارگیرند.« )پای، 1380، ص247( 
بر اساس تعریف پای، مشارکت سیاسی متشکل از سه مولفه ی اساسی است. نخست، اقدام 
سیاسی؛ به این معنا که صرف موضع گیری در برابر سیاست خاصی مشارکت نیست، بلکه باید با 
اقدام همراه شود. دومین مولفه ی مشارکت سیاسی، »داوطلبانه بودن« آن است؛ پس رفتار اجباری 
را نمی توان مشارکت خواند. سوم، »تعدد گزینه های انتخابی«؛ بنابراین اگر تعدد گزینش و اختیار 
نباشد، بازهم مشارکت سیاسی واقعی شکل نخواهد گرفت. باتوجه به تعریف های صورت گرفته از 
مشارکت سیاسی، منظور و مراد این پژوهش از مشارکت سیاسی، عبارت است از: اقدام داوطلبانه 

و آزادانه ی مردم در انتخابات به هدف انتخاب رهبری و زعیم سیاسی کشور. 
3-1. انتخابات و کارویژه های آن

1-3-1. تعریف انتخابات
انتخاب ریشه  اصطالح »انتخابات«، اصالت عربی داشته و جمع واژه ی »انتخاب« می باشد. 
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در فعل »نخب« دارد و به معنای گزینش و اختیارکردن، می باشد. )عمید، 1385، ص236( در زبان 
 »Eligeve« در برابر انتخابات قرار دارد که بر گرفته از واژه ی التینی »Elections« انگلیسی واژه ی
بوده و به معنای جداکردن، سواکردن، گزینش و انتخاب  کردن است. اما امروزه این واژه دچار تحول 
معنایی شده و به مکانیسم خاصی برای گزینش افرادی در مقام ها و مناصب عالی دولتی اشاره دارد. 
بدین ترتیب، انتخابات عبارت است از: »جریان رسمی انتخاب اشخاص برای احراز مقام یا منصب 

و مسئولیتی در جامعه، از طریق آرای عمومی.« )بخشی و راد، 1383، ص209(
به باور ابوالفضل قاضی، »انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمان روایان 
یا تعیین ناظرانی برای مهارکردن قدرت تدبیر شده است. از این دیدگاه، انتخابات به معنای فنون 
گزینش و شیوه های مختلف تعیین نمایندگان است؛ ابزاری است که به وسیله ی آن می توان اراده ی 
شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی، مداخله داد.« 

)قاضی، 1383، ص577(
اندرو هیوود در تعریف مختصری از انتخابات می گوید: »راهی برای رسیدن به مقام سیاسی 
بر اساس گزینش مجموعه ای معین از مردم، یعنی انتخاب کنندگان یا رأی دهندگان.« )هیوود، 1389، 
ص328( از مجموع تعریف هایی که برای واژه ی انتخابات صورت گرفته است می توان سه عنصر 
اساسی در این مفهوم را بازشناسی کرد که عبارتند از: »مقام و مسئولیت اجتماعی«، »گزینش کنندگان 
یا رأی دهندگان« و »گزینش شوندگان«. در نتیجه، انتخابات عبارت است از روش احراز و اکتساب 

مقام ها و مناصب اجتماعی به طور عام و دولتی به طور خاص، از طریق گزینش و اختیار مردم. 
2-3-1. کارویژه های انتخابات

انتخابات از لحاظ مفهومی، معنایی گسترده داشته و پیوستاری از رویه ها را شامل می شود. 
بر  توافق  و  تعیین  بنابراین  است.  متفاوت  اجرا می شود،  آن  در  که  نظامی  نوع  به  بسته  هم چنین 
کارکردها و کارویژه های انتخابات کار دشواری است. با این وصف از آنجایی که امروزه نظام های 
دموکراتیک و شبه دموکراتیک چهره ی غالب نظام بین الملل را تشکیل می دهد و به موازات آن، مسأله 
انتخابات و انتظارات مردم از آن در همه جا مطرح است، می توان به نوعی، شاهد تحدید و تعیین 
کارکردهای انتخابات و انتظارات مردم از آن بود. به دیگر سخن، غلبه و هژمونی گفتمان لیبرال 
دموکراسی در نظام بین الملل باعث شده است که دال های شناوری مثل انتخابات تا حدودی در دل 
این گفتمان به ثبات معنایی برسد و در نتیجه، تا حدودی به کارکردها و کارویژه های آن توفیق نظر 

حاصل شود. در ادامه به برخی از کارویژه-های آن اشاره می کنیم. 
1-2-3-1. تشکیل حکومت

استبداد و خودکامگی در سرشت قدرت وجود دارد .در صورتی که قدرت به نحو مستمر 
در یک نقطه متمرکز شود، به طور طبیعی به سمت استبداد کشانده می شود؛ رویه ای که همواره در 
حکومت های اقتدارگرا و پیشاوستفالی وجود داشت. پروسه ی انتخابات، در واقع مکانیزمی است 
که بر این چالش نقطه ی پایان گذاشت. در نظام های دموکراتیک با هر دور انتخابات، سکان رهبری 
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حکومت تغییر کرده و تجدید می یابد و در نتیجه، از تمرکز قدرت و استبداد جلوگیری می شود. 
2-2-3-1. مشروعیت سازی

نظریه های حقوق طبیعی جان الک باعث شد تا نظریه ی دولت، دچار تحول بنیادین شده و 
مبانی مشروعیت آن تغییر کند. تا قبل از آن، دولت به عنوان یک پدیده ی قدسی قلمداد می شد که 
مشروعیت آن ریشه در آسمان و امور ماورایی داشت. ولی جان الک، مبانی ماورایی مشروعیت 
دولت را از بین برد و در زمین در جستجوی مبانی مشروعیت آن پرداخت و در نتیجه با طرح 
نظریه ی قرارداد اجتماعی، مشروعیت سیاسی را با رضایت و مقبولیت مردم پیوند داد. بر این اساس، 
انتخابات یکی از مکانیسم های تجدید مشروعیت برای دولت و نظام سیاسی می باشد؛ چرا که در 
فرآیند آن، دوباره نظام سیاسی با انتخاب و اختیار مردم شکل گرفته و مشروعیت می یابد. به همین 
دارند.  انتخابات ولو غیررقابتی  برگزاری  به  نیز عالقه ی شدید  اقتدارگرا  نظام های  دلیل است که 

)هیوود، 1389، 332(
3-2-3-1. تاثیر بر سیاست گذاری

تاثیر انتخابات بر سیاست را می توان به دو گونه ی سلبی و ایجابی تصور کرد. به این معنا که 
مسلما انتخابات نقش مستقیم در جلوگیری از پیش گیری سیاست  های رادیکال و نامتعارف دارد؛ 
چرا که روی دست گرفتن چنین سیاست هایی، به معنای باخت در انتخابات است. در نتیجه انتخابات 
موارد  برخی  در  البته  می کند.  جلوگیری  سیاست هایی  چنین  اتخاذ  از  فشار  اهرم  یک  عنوان  به 
می تواند نقش انگیزشی داشته و رفتار سیاسی را به سمت وسوی خاصی سوق دهد. )هیوود، 1389، 
ص331( بنابراین در کنار متغیرهای گوناگونی که در جهت دهی رفتار سیاسی نقش دارد، پروسه ی 

انتخابات نیز یک متغیر اساسی و تاثیرگذار در امر سیاست گذاری می باشد. 
4-2-3-1. آموزش رأی دهندگان

اساسی  کارویژه ی  یک  عنوان  به  سیاسی شهروندان  آموزش  مسأله ی  دموکراتیک،  نظام  در 
برای احزاب سیاسی تعریف شده است. از این منظر، احزاب سیاسی در عین حال که به عنوان پل 
ارتباطی میان دولت و مردم به شمار می رود، موظف به آموزش سیاسی شهروندان نیز است. عالوه 
بر آن، در پروسه ی انتخابات نیز کارویژه ی آموزش به اجرا گذاشته می شود. چنان که اندرو هیوود 
گذشته ی  سیاست های  نقد  به  رابطه  در  رقیب  جناح های  انتخاباتی  مبارزات  کارزار  در  می گوید: 
جناح رقیب، ارایه ی راهکارها و راه حل ها فراروی موضوعات جاری کشوری، چشم انداز سیاسی 
آینده و...، اطالعات وسیعی را ارایه می کند که باعث آموزش سیاسی رأی دهندگان می شود. )هیوود، 

1389، ص332(
4-1. دموکراسی

یقینا کم تر  انسانی است.  واژه ها در حوزه ی علوم  پرکابردترین  از  واژه ی دموکراسی، یکی 
نبشته ای در این زمینه وجود دارد که دموکراسی یکی از واژگان کلیدی آن نباشد. شیوع و گستردگی 
یک مفهوم شاید گاهی اشاره به واضح بودن معنایی-مفهومی آن داشته باشد؛ اما لزوما چنین نبوده، 
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معنایی  ابهام  از  شایع،  و  پرکاربرد  مفاهیم  که  است  داشته  وجود  معضل  این  اوقات  برخی  بلکه 
به شدت رنج می برند. واژه ی دموکراسی نیز تا حدودی با این معضل دست به گریبان است. بنابراین 

بایسته است به توضیح مفهومی این واژه پرداخته و منظور خود از آن را مشخص کنیم. 
اصطالح دموکراسی از واژه ی یونانی »Demokratia« گرفته شده است که خود ترکیب یافته 
از دو واژه ی »Demos« به معنای »مردم« و »Kratein« به معنای حکومت است، که ترکیب آن دو به 
معنای حکومت مردم است. از همین رو، در زبان فارسی اصطالح »مردم ساالری« را در برابر آن قرار 

داده اند. )بیات و دیگران، 1386، ص270(
احتماال یکی از چالش هایی که زمینه ساز ابهام معنایی این اصطالح شده است، به عاریت گرفتن 
این اصطالح توسط ایدئولوژی ها و مکاتب مختلف فکری است؛ امروزه هر ایدئولوژی و مکتب 
فکری، دم از دموکراسی زده و از آن دفاع می کنند؛ در حالی که تضادهای بنیادین فکری با یکدیگر 
دارند. به سخن دیگر، دموکراسی یکی از مفاهیم تهی و دال های شناوری است که در گفتمان های 
گوناگون و گاه متعارض دست به دست شده و در درون هر گفتمان با معنای خاصی تمایز می یابد. 
دال  یک  عنوان  به  دموکراسی  اسالم،  و  سوسیالیسم  لیبرالیسم،  گفتمان  سه  در  نمونه،  عنوان  به 
شناور مطرح است؛ در حالی که در هر کدام تعریف خاصی از آن صورت می گیرد. از اینجاست 
که تقسیم های گوناگونی در رابطه به دموکراسی صورت می گیرد؛ از جمله تقسیم دموکراسی به 
»ارزش« و »روش«؛ یعنی گاهی دموکراسی به عنوان یک ارزش سیاسی-اجتماعی در نظر گرفته 
می شود که بر مبانی فکری خاصی استوار است و گاهی دموکراسی به عنوان یک روش و مکانیزم 

در نظر گرفته می شود که فارغ از هرنوع بار ارزشی است. 
اساس،  این  بر  است.  نظر  مد  مکانیزم  و  روش  یک  عنوان  به  دموکراسی  نوشتار،  این  در 
دو نوع تعریف می توان از آن ارایه کرد. دموکراسی در خاص ترین معنای خود عبارت است از: 
 )270  ،1389 )هیوود،  سیاسی«.  تصمیم های  در  آزادنه  مشارکت  برای  کشور  »فرصت شهروندان 
در گسترده ترین معنای خود عبارت است از: »شیوه ی زندگی جمع یا جامعه ای که در آن به افراد 
حق داده می شود برای مشارکت آزادانه از فرصت های مساوی برخوردار باشند.« )هیوود، 1389، 
ص271( در مجموع، بر اساس رویکرد روشی به دموکراسی، این مفهوم اشاره به مکانیزمی دارد 
که بر اساس آن، همه ی شهروندان حق و فرصت برابر برای مشارکت در تصمیم گیری های کالن 

کشوری دارند. 

2. نظریه های مشارکت و رفتار رأی دهی
دموکراسی  نظام های  در  سیاسی  مشارکت  نمود  ملموس ترین  و  عینی ترین  رفتار رأی دهی، 
یا  نظام سیاسی تجدید شده و  از مجرای آن، صورت بندی و ساختار  و شبه دموکراسی است که 
سیاست های کالن کشور سمت وسو داده می شود. گسترش و نهادینه شدن رفتار رأی دهی زمینه ساز 
ظهور پرسش های گوناگونی در این زمینه شد، که اساسی ترین آن، پرسش از عوامل و انگیزه های 
رفتار رأی دهی و مشارکت سیاسی است. به همین دلیل از نیمه ی دوم قرن بیست، مطالعه ی علمی 



158
13

97
ن 

خزا
م، 

شت
ه ه

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

نتایج اولیه ی این  رفتار رأی دهی در مجامع علمی و اکادمیک آغاز شد. )عبداهلل، 1388، ص88( 
مطالعات از عوامل موثر کوتاه مدت در رفتار رأی دهی پرده برداشت. بر اساس آن، مسایلی اقتصادی 
اجتماعی رهبران  انتخابات و رأی-دهی(، شخصیت و موقعیت  اثر  در  اقتصادی  )تحول و رونق 
احزاب سیاسی، شیوه و کارآمدی کاروزار مبارزات انتخاباتی و رسانه های جمعی، به عنوان مجموعه 
عواملی به حساب می آید که در کوتاه مدت در شکل گیری رفتار رأی دهی تاثیر دارد )هیود، 1389، 

ص345(  
واقعیت امر این است که هرچند از منظرهای گوناگونی، رفتار رأی دهی مورد مطالعه ی علمی 
قرار گرفته است؛ ولی هیچ گونه توفیق نظری در این زمینه به دست نیامده است و در نتیجه می توان 
گفت، متغیر اساسی در شکل گیری رفتار رأی دهی تا کنون نیز در پرده ی ابهام قرار دارد. در ادامه به 

برخی از نظریه های مهم و مطرح در این زمینه اشاره می کنیم. 
1-2. رویکرد روان شناختی

در این رویکرد به عوامل روان شاختی به عنوان متغیر اصلی در رفتار رأی دهی تاکید می شود. 
به عنوان نمونه، در یکی از مطالعات موردی که توسط پژوهشگران دانشگاه میشیگان )1948( در 
رابطه به انتخابات امریکا صورت گرفت، به این نتیجه دست یافتند که رفتار رأی دهی در این کشور 
بیشتر تحت تاثیر عوامل روان شناختی رأی دهندگان است. )عبداهلل، 1388، ص90(. بر این اساس 
متغیر اصلی که رفتار رای دهی را جهت می دهد حس هم ذات پنداری و دلبستگی مردم با احزاب یا 
کاندایدا است )هیوود، 1389، ص346( چنین حسی معموال از طریق خانواده و محیط به افراد القا 
می شود، در نتیجه افراد به نحوی خودکار و تا حدودی غیرارادی و تحت تاثیر کشش های درونی 

به رفتار رأی دهی مبادرت می کنند. 
2-2. رویکرد جامعه شناختی

بر خالف رویکرد روانشاختی که بر عوامل فردی و درونی به عنوان متغیرهای رفتار رأی دهی 
توجه می کند، در رویکرد جامعه شناختی بر عوامل و متغیرهای اجتماعی تاکید می شود. پل الزار 
سفلد و گروه تحقیقاتی دانشگاه کلمبیا در طی برخی از تحقیقات و مطالعاتی که در رفتارشناسی 
جهت دهی  در  اصلی  متغیر  افراد،  فراهنگی  اجتماعی-  شرایط  که  معتقدند  دادند  انجام  رأی دادن 
رفتار سیاسی مردم می باشد. )عبداهلل، 1388، ص89( بر این اساس، متغیرهایی مثل: طبقه، جنسیت، 
قومیت، مذهب و جغرافیا نقش مستقیم در شکل گیری رفتار رأی دهی مردم دارند. خالصه این که 
در این رویکرد به انگیزه های فردی در رفتار رأی دهی توجه چندانی صورت نمی گیرد؛ بلکه سعی بر 
آن است تا عوامل اصلی را در ورای انگیزه-های فرد و در درون ساختارهای اجتماعی جستجو کند. 

3-2. رویکرد انتخاب عقالنی
گزینش  سیاسی  مشارکت  شکل دهی  در  اصلی  متغیر  عقالنی،   انتخاب  رویکرد  اساس  بر 
عقالنی رأی دهندگان است. بنابراین در این رویکرد به عوامل اجتماعی توجهی نمی شود. در رویکرد 
روان شناختی اما با آن که به فرد توجه می شود، ولی عوامل روان شناختی مثل احساس هم ذات پنداری 
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و تعلق خاطر به یک حزب یا کاندیدا را عامل کنش سیاسی می داند که به نحوی فارغ از محاسبه ی 
سود و زیان است. در حالی که در این رویکرد، شرکت در انتخابات را بر اساس محاسبه ی سود و 
زیان عقالنی افراد می داند. بر این اساس، رفتار رأی دهی برخاسته از تمایالت روان شناختی افراد و 
تحت تاثیر غرایز و تمایالت نفسانی او نیست؛ بلکه یک عمل کامال آگاهانه و بر اساس محاسبه ی 
سود و زیان است. به دیگر سخن، منطق رفتار رأی دهی تصور سود و فایده ای است که کنشگر را 

به شرکت در انتخابات سوق داده است. 
4-2. رویکرد ایدئولوژیکی

بر خالف تمامی رویکردهای پیشین که عوامل کنش سیاسی را یا در افراد و یا در ساختارهای 
اجتماعی جستجو می کرد، در این رویکرد، ایدئولوژی مسلط را عامل و متغیر اصلی در کنش سیاسی 
افراد می داند. بر این اساس، این ایدئولوژی است که برای افراد ارزش ها و ترجیحات خلق کرده و 
بر اساس آن، رفتار اجتماعی و سیاسی افراد را شکل می دهد. بنابراین برای پیش بینی رفتار رأی دهی 

مردم باید به مطالعه و بررسی ایدئولوژی مسلط رأی دهندگان پرداخت. )هیوود، 1389، ص348(

3. نظریه های مشارکت و مشارکت سیاسی در افغانستان 
الگوهای نظری مشارکت سیاسی غالبا برخاسته از مطالعات و تحقیقاتی است که در جوامع 
نظری  الگوهای  چنین  که  است  طبیعی  بنابراین،  است.  گرفته  شکل  غربی  عمدتا  و  توسعه یافته 
خاستگاه  به رغم  لکن  دارد.  غربی  کشورهای  فرهنگی-اجتماعی  شرایط  به  نسبت  تبیینی  کارکرد 
غربی آن، هرکدام توانایی و ظرفیت تبیین و تحلیل وضعیت مشارکت در کشورهای جهان سومی از 
جمله افغانستان را نیز دارند. در نتیجه می توان برای تبیین و پیش بینی رفتار رأی دهی در جغرافیای 

افغانستان نیز از الگوهای نظری مزبور استفاده کرد. 
رویه های سنتی در تجزیه و تحلیل پدیده ها بیشتر به نحو تک علتی و تک روشی به بررسی 
می پرداختند؛ از همین رو، الگوهای نظری پیشین نیز برای تجزیه و تحلیل رفتار رأی دهی رویکرد 
کنش  و  رفتار  و سرشت  ماهیت  پیچیدگی  لکن  است.  داده  قرار  توجه  مورد  را  تک علتی  تبیینی 
انسانی، به ویژه رفتار سیاسی و تاثیرپذیری آن از عوامل گوناگون، ایجاب می کند که برای تحلیل آن 
از روش ها و الگوهای نظری چندگانه استفاده کرد. بنابراین در تجزیه و تحلیل رفتار رأی دهی در 
افغانستان باید مجموعه ی از عوامل روان شناختی، جامعه شناختی، عقالنی و ایدئولوژیکی را مورد 

توجه قرار داد. 
افغانستان  از عوامل مذکور در رفتار رأی دهی در  تاثیرگذاری هریک  در صورتی که میزان 
را به طور جداگانه بررسی کنیم، به نظر می رسد در این کشور عوامل جامعه شناختی تاثیر بیشتر 
در رفتار رأی دهی داشته و متغیر اصلی است؛ زیرا ساختار سنتی و قبیله ای حاکم در این کشور بر 
تمامی رویه های فردی و اجتماعی سایه انداخته و قبیله گرایی را به عنوان یک هنجار درآورده است. 
بنابراین رفتار رأی دهی نیز از قاعده استثنا نیست. برگزاری چنددور انتخابات پارلمانی و ریاست 
جمهوری در این کشور و صف بندی های قومی-قبیله ای در آن انتخابات، گواه خوبی بر مدعای 
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ماست. بنابراین مشارکت سیاسی در افغانستان بیشتر از همه، تحت تاثیر گروه بندی های اجتماعی؛ 
از جمله قومیت و قبیله گرایی، بوده و عنصر »قوم و قبیله« متغیر اصلی در شکل دهی رفتار سیاسی 

در این کشور است. )ر.ک: احمدی و دیگران، 1393، ص14( 

4. چالش های مشارکت سیاسی در انتخابات 1398
چنان که اشاره رفت، نظریه ی جامعه شناختی به خوبی می توان منطق رفتار رأی دهی و مشارکت 
سیاسی در افغانستان را تبیین کند؛ چرا که در این الگو، بر مولفه و عناصر طبقات و گروه بندی های 
اجتماعی به عنوان متغیر اصلی در مشارکت سیاسی تاکید می شود، که با ساختار سنتی قبیله ای حاکم 
در افغانستان کامال مشابهت دارد. البته این به معنای نفی تاثیر سایر عناصر مزبور نیست؛ بلکه عناصر 
به عنوان  این کشور  منتها چالش های موجود در  دارند.  تاثیر  نیز  روان شناختی و گزینش عقالنی 
متغیرهای کنترل جلو تاثیر عوامل مذکور بر رفتار رأی دهی در انتخابات پیش رو را گرفته و تاثیر 
آن را به حداقل می-رساند. در نتیجه، میزان مشارکت سیاسی در این انتخابات به مراتب کم رنگ تر 

خواهد بود. در ذیل به طور فشرده به برخی از آن چالش ها اشاره می شود. 
1-4. چالش جامعه شناختی

هم چنان که در مباحث گذشته اشاره شد، دورکیم در تعریف جامعه شناختی مفهوم »کنش و 
رفتار سیاسی« اشاره به دو وجدان به عنوان متغیر اصلی در رفتار اجتماعی اشاره می کند. یکی از 
آن ها »وجدان جمعی« است. وجدان جمعی عبارت است از میراث مشترک اجتماعی که از تکرار 
مداوم و مستمر یک رفتار در زمان های مختلف در یک جغرافیای خاص شکل گرفته و تبدیل به یک 
هنجار می شود. هنجارها معموال نقش یک اهرم فشار داشته و به شکل غیرمستقیم، افراد اجتماعی 
را به سمت رفتار و کنش خاصی هدایت می کند. به عنوان نمونه، در کشورهای توسعه یافته رفتار 
رأی دهی به دلیل برخورداری از پشتوانه ی رفتاری طوالنی، تبدیل به یک وجدان جمعی شده است 

و به نحو خودکار افراد را در هرزمان و شرایطی به مبادرت به آن می کشاند. 
در افغانستان اما مشارکت سیاسی یا رفتار رأی دهی از سابقه ی طوالنی برخوردار نیست؛ بلکه 
این مقوله از مولفه هایی نظام دموکراسی است که به تازگی و بعد از سقوط طالبان در این کشور 
مطرح شده است. به همین دلیل این رفتار از پشتوانه ی رفتاری بلندمدت برخوردار نیست؛ لذا تبدیل 
به یک میراث مشترک اجتماعی و وجدان جمعی نشده است تا به عنوان یک اهرم فشار اجتماعی 

و یک هنجار، آحاد مردم را به سهم گیری در انتخابات سوق دهد. 
در چند دور گذشته، هرچند جمعیت قابل توجهی از ساکنین این مرزوبوم به سمت مشارکت 
سیاسی جهت داده شدند. لکن چنین رفتاری بیشتر تحت تاثیر عوامل موقتی مثل تبلیغات انتخاباتی، 
رسانه های جمعی و سایر عوامل و عناصر موقت و کوتاه مدت قرار داشته است؛ نه این که مشارکت 

سیاسی به عنوان یک فرهنگ و یا هنجاری اجتماعی صورت گرفته باشد. 
بنابراین می توان گفت، یکی از چالش های اجتماعی فراروی مشارکت سیاسی در انتخابات 
پیش رو این است که رفتار رأی دهی در افغانستان از پشتوانه ی رفتاری تاریخی و قابل مالحظه ای 



161

سی
سیا

ت 
رک

شا
ی م

ش ها
چال

 و 
13

98
ی 

ور
مه

 ج
ت

اس
 ری

ت
خابا

انت

برخوردار نیست. در نتیجه، هیچ گونه ضمانت اجرایی اجتماعی وجود ندارد که به عنوان یک هنجار 
فقدان  کند.  تعریف  ملی  به عنوان یک وظیفه و وجیبه ی  را  انتخابات  عمل کرده و مشارکت در 
این چالش  که  در صورتی  به شمار می رود،  به خودی خود یک چالش جدی  رفتاری  پشتوانه ی 
با چالش های دیگر ضمیمه شود، یقینا تاثیر منفی بر روند مشارکت سیاسی در انتخابات پیش   رو 

خواهد داشت. 
2-4. چالش روان شناختی

یا  و  هم ذات پنداری  و  هم گونگی  احساس  سیاسی،  مشارکت  روان شناختی  نظریه های  در 
محاسبه ی سود و زیان عقالنی را به عنوان متغیرهای فردی در رفتار رأی دهی به حساب می آورد. 
بر این اساس، عامل اساسی که باعث سهم گیری و مشارکت سیاسی می شود، انگیزه های عاطفی یا 
عقالنی افراد است. با این وجود، برخی دیگر از عوامل روان شناختی در این زمینه نقش متغیر کنترل 
را داشته و بر میزان تاثیرگذاری متغیرهای مذکور در رفتار رأی دهی اثر منفی می گذارد. در مجموع 

عوامل ذیل چالش های روان شناختی مشارکت سیاسی است.
ـ باورنداشتن به شفافیت پروسه ی انتخابات؛

ـ باورنداشتن به تاثیر سیاسی رأی افراد؛
ـ اعتقاد به مداخله، مهندسی و تقلب در نتیجه ی انتخابات و... .

امور مذکور از جمله عوامل روان شناختی است که انگیزه های روان شناختی و جامعه شناختی 
موثر در رفتار رأی دهی را خنثی کرده و مشارکت در انتخابات را کم رنگ می سازد. با کمال تاسف، 
جنجال های انتخاباتی در دوره های گذشته و ادعای مداخله، تقلب و مهندسی آرا و نتایج انتخابات، 
به چالش کشیده است.  را  انگیزه های فردی-اجتماعی مشارکت  همگی دست به دست هم داده و 
رابرت دال نیز در این زمینه معتقد است، هرگاه فرد تصور کند که فعالیت او در صحنه ی سیاست 
بی تاثیر بوده و نمی تواند منشأ تحول و تغییر باشد، به هیچ وجه در آن وارد نمی شود )دال، 1364، 
ص133-141( به این ترتیب، بی-باوری به روند و پروسه ی انتخابات، احتمال دست برد و مهندسی 
نتایج انتخابات، تصور بی تاثیر بودن مشارکت سیاسی مردم، مشخص بودن نتیجه ی انتخابات قبل از 
برگزاری آن، از مجموعه عواملی است که بر مشارکت سیاسی در انتخابات پیش رو تاثیر بسزایی 
داشته و آن را به شدت کم رنگ خواهد ساخت؛ چرا که چنین تصوراتی انگیزش های درونی برای 

مشارکت سیاسی در افراد را خنثی می سازد.  
3-4. چالش های فرهنگی

از منظر توسعه ی سیاسی، جوامع و کشورها را می توان به سه دسته: »سنتی«، »درحال گذار« و 
»مدرن« تعریف کرد. )پای و دیگران، 1380، ص18( مبنای این تقسیم بندی، آغاز و فرجام فرایند 
نوسازی یا مدرنازسیون است؛ به این معنا که با آغاز روند نوسازی، ما شاهد شکل گیری سه نوع 
جامعه هستیم؛ یکی جامعه ای که به حالت سنتی و اولیه ی خود باقی بوده و هیچ گونه حرکتی به 
سمت نوسازی نداشته است. دوم جوامعی که باموفقیت این فرایند را سپری کرده و به مرحله ی 
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جدید و مدرنی دست یافته است. قسم سوم، کشورهایی که در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند. 
دو نوع سنتی و مدرن از ثبات پایداری برخوردار است؛ ولی قسم سوم یا کشورهای در حال گذار 
که شامل جمیع کشورهای جهان سومی می شود، دچار بی ثباتی است که یکی از عوامل اساسی آن 

تعارض سنت و تجدد است. 
در مورد اصطالح سنت،  اجماع نظری وجود ندارد. ماکس وبر معتقد است که سنت عبارت 
است از مبنا و منشا رفتار مشخص، محدود، روزمره و عادی که جنبه ی تقدس دارد. )آزاد ارمکی، 
رسوم  و  آداب  باورها،  اندیشه ها،  مجموعه ی  معنای  به  سنت  اما  سیاسی،  علوم  در  بی تا، ص4( 
اجتماعی یک قوم و قبیله است که از مجرای توارث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده 
و خود را در فراز و فرود تاریخ حفظ کرده است. )بخشی و راد، 1383، ص342( از نظرگاه دکتر 
ملکیان، سنت عبارت است از: »مجموعه ای از افکار، احساسات، و افعال موروثی و جا افتاده است 
که از سوی کسانی قانع کننده و حتی فوق سوال و چون وچراناپذیر تلقی می شود و از راه تأسی به 
اسوه ی گذشتگان از نسلی به نسلی انتقال می یابد.« )ملکیان، 1387، ص27( بنابراین، از مجموع 
تعاریف باال می توان چنین نتیجه گرفت که سنت عبارت است از مجموعه باورهای حاکم و مسلط 
بر جامعه که برای نوع تفکر، رفتار و زندگانی هنجار و قالب تعریف می کند و همین هنجارها به 
عنوان میراث اجتماعی از یک نسل به نسل دیگر انتقال می یابند. این هنجارها در گذر زمان تبدیل 

به عناصر هویت بخش می شود که هرنوع گسست از آن، منجر به بحران هویت خواهد شد. 
اصطالح تجدد  نسبت به اصطالح سنت از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. در تعریف 
این اصطالح نه تنها که اجماع نظری وجود ندارد، حتی ارایه ی یک تعریف بر اساس فصل مشترک 
تعریف-های موجود نیز خیلی دشوار است. از همین رو میشل فوکو می گوید: من هرگز موفق به 
فهم یک معنای واضح و روشن از واژه ی مدرنیته در زبان فرانسوی و یا آلمانی نشدم. )مشکی، 

1388، ص28(
در برخی از تعریف های تجدد چنین آمده که تجدد عبارت از مفهوم کلی است که اشاره به 
سلسله دگرگونی هایی دارد که در اثر ورود باورهای جدید، نظام اقتصادی و آموزشی جدید در 

الگوهای سابق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رخ می دهد. )رسولی، 1388، ص19(
به  »مدرنیته  تعریف می کند:  را چنین  آنتونی گیدنز جامعه شناس معروف، مدرنیته و تجدد 
شیوه های زندگی اجتماعی، تشکیالت و سازمان های اجتماعی اشاره دارد که از حوالی قرن هفدهم 
به این طرف در اروپا ظاهر شد و به تدریج دامنه ی تاثیرات و نفوذ آن ها کم وبیش در سایر نقاط 

جهان نیز بسط و گسترش یافت.« )گیدنز، 1387، ص37(
ماکس وبر بر اساس دیدگاه خاصی که در مورد نوع تعامل جامعه با سنت و عقالنیت دارد، 
مدرنیته را در گرایش عام و فراگیر به عقالنیت و گریز از سنت و افسون زدایی، تفسیر و تحلیل 
می کند. به باور وی، مدرنیته یا تجدد عبارت از: »فرایند عام و همگانی عقالنیت و افسون زدایی و 
رهایی از توهمات« است. به بیان دیگر، مدرنیته یعنی خردباوری، عقالنی کردن هرچیز و ویران گری 
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بنابراین، مدرنیته  باورهای سنتی و شیوه های مادی و فکری زندگی کهن.«  اجتماعی،  عادت های 
الگوها و هنجارهای رفتاری، شیوه ی زندگانی  باورها،  نظام  به وضعیتی گفته می شود که در آن، 
اقتصادی و فرهنگی، دچار تحول و دگرگونی های جدی شده  اجتماعی، نظام آموزشی، سیاسی، 
است. به دیگر سخن، تجدد به حالتی گفته می شود که جامعه در حال گسست از آداب و رسوم 

سابق و پیوست به شیوه های جدید در سطوح مختلف زندگانی اجتماعی هستند.
دو  بین  جدی  تعارض  اخیر،  سده ی  یک  در  افغانستان  تاریخی  تلخ  واقعیت های  از  یکی 
و  غربی  اروپای  کشورهای  در  مدرنیسم  جریان  شکل گیری  از  بعد  است.  تجدد  و  سنت  جناح 
امریکای شمالی، این جریان آهسته آهسته خیزش افقی داشته و مرزهای کشورهای دیگر قاره ها را 
نیز درنوردید. هرچند جریان مدرنیسم در هر کشوری به دلیل مقاومت نسبی جریان های سنتی با 
افت و خیزهایی مواجه بوده، اما در افغانستان به جهت ساختار خاص سنتی آن، مدرنیسم هیچ گاه 
نتوانست با سنت کنار آمده و از درِ تعامل وارد شود. بلکه در هر دوره ی تاریخی که این جریان 
تصمیم ورود به این کشور را داشته است، جریان سنت گرایی سرسختانه در مقابل آن قد علم کرده 
است و نتیجه ی رویارویی این دو جریان، جز جنگ های خانمان سوز داخلی، ویرانی بُن مایه ها و 
زیرساخت  های اقتصادی، آوارگی و مهاجرت، بهره برداری های کشورهای بیگانه از این کشور، چیز 

دیگری نبوده است. 
و  خان  امان اهلل  دوره های  در  می توان  را  افغانستان  در  تجدد  و  سنت  تعارض جدی  ادوار 
دوره ی حاکمیت گروه های چپی مشاهده کرد. حتی ریشه های اوضاع نابسامان جاری کشور را نیز 
می توان در تعارض سنت و تجدد مطالعه و جستجو کرد؛ چرا که افغانستان همان طور که اشاره شد، 
کشوری است سنتی، آموزه ها و ارزش های سنت با روح و روان جامعه عجین شده است. از سوی 
دیگر، این کشور به هیچ وجه حاضر به رهاکردن سنت نیست؛ از همین رو جنگ های پرهزینه ای 
بنابراین  با جریان مدرنیسم را به منظور حفظ و حراست از ارزش های سنتی، متقبل شده است. 
در چنین کشوری با چنین شاخصه هایی، طبیعی است که نهادینه شدن دموکراسی و مولفه های آن؛ 
مثل انتخابات و مشارکت سیاسی که نه تنها یکی از مظاهر، بلکه از اساسی ترین مظاهر مدرنیسم و 

تجددگرایی در عرصه ی سیاسی است، با چالش مواجه خواهد بود. 
با توجه به این که  از مولفه های دموکراسی است.  به طور مشخص، مشارکت سیاسی یکی 
دموکراسی حتی به عنوان یک مکانیسم و روش، بازهم نمادی از تجدد و مدرنیسم است، طبیعی 
است که با روحیه و هنجارهای سنتی حاکم در افغانستان سر تضاد دارد. هرچند امروزه تالش هایی 
مبنی بر بومی سازی انتخابات و مولفه های آن با هنجارها و ارزش های ملی و دینی  صورت می گیرد؛ 
ولی مسلما موفقیت چندانی حاصل نکرده است. لذا بازهم در خیلی از مناطق افغانستان مشارکت 
در انتخابات به عنوان یک رفتار بر خالف شرع تحریم شده و علیه آن تبلیغ صورت می گیرد. چنین 
کش وقوس هایی که در رابطه به انتخابات و مشارکت سیاسی در کشور جریان دارد، طبیعی است که 

فرایند مشارکت سیاسی تحت تاثیر آن، رنگ باخته و کاهش می یابد. 
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افغانستان بر تمامی  بنابراین و به طور خالصه می توان گفت تعارض دامنه دار سنت و تجدد در 
رویه ها و رفتاری که به عنوان نمادی از تجدد به حساب می آید، سایه افگنده و آن را به چالش 
می کشد. رفتار و مشارکت سیاسی نیز به عنوان نماد و سمبلی از تجدد و مدرنیسم به این سرنوشت 

محتوم گرفتار خواهد شد. 
4-4. چالش های امنیتی 

چالش های  روان شناختی،  و  جامعه شناختی  چالش های  از  فراتر  افغانستان  در  شوربختانه 
امنیتی-سیاسی وجود دارد که بر تمامی فعالیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سایه 
انداخته است. این معضل، درد مزمنی است که خود مادر و مصدر سایر چالش های اجتماعی است. 
پروسه ی انتخابات و مشارکت سیاسی همواره در هر دوری با این چالش دست به گریبان بوده و به 
شدت از آن تاثیر پذیرفته است. به عنوان نمونه، عدم برگزاری انتخابات در برخی مناطق و یا عدم 
کنترل و نظارت دقیق بر فرایند انتخابات، معلول چالش امنیتی است. فراتر از آن، تهدید مستقیم 
مراکز و سایت های انتخاباتی و افراد رأی دهنده از سوی گروه های تروریستی و دهشت افگن، یقینا 

تاثیر جدی بر کم رنگ شدن مشارکت مردمی در انتخابات پیش رو دارد. 
به طور مشخص، معضل امنیت دو نوع تاثیر منفی در مشارکت مردمی دارد. در قدم نخست، 
تهدیدات پیشاانتخاباتی که باعث شد جمع کثیری از شهروندان از ابتدای ثبت نام رأی دهی و زدن 
برچسب های )استیکر( انتخاباتی در تذکره های شان منصرف شوند. در نتیجه، جمع کثیری از مردم، 
از همان ابتدا از پروسه ی مشارکت سیاسی حذف شدند. در قدم دوم، تهدیدات در فرایند انتخابات 
)تهدیدات انتحاری و انفجاری در سایت های رأی دهی( و تهدیدات پساانتخاباتی )تهدیدات نسبت 
جمعیت  می شود  باعث  نیز  نشان شده(  انگشت های  یا  و  برچسب خورده  تذکره-های  داشتن  به 
قابل توجهی بازهم از قافله ی رأی دهندگان کنار کشند. در نتیجه، میزان مشارکت سیاسی به مراتب 

کم رنگ تر از دوره های گذشته خواهد بود. 

برآمد
مشارکت سیاسی گسترده و فراگیر روی دیگر سکه ی انتخابات بوده و نشان گر نهادینه شدن 
فرهنگ دموکراسی در یک جامعه است. نظریه های مشارکت سیاسی به چهار عامل به عنوان عوامل 
و انگیزه های مشارکت سیاسی اشاره دارند، که عبارتند از عوامل روان شناختی، جامعه شناختی، 
انتخاب عقالنی و عامل ایدئولوژیکی. از میان نظریه های مذکور، چارچوب نظری جامعه شناختی 
این چارچوب،  افغانستان را توضیح دهد؛ چرا که در  بهتر می تواند منطق رفتار رأی دهی در 
افغانستان  که  در حالی  تاکید می شود.  رفتار رأی دهی  انگیزه ی  عنوان  به  اجتماعی  طبقات  بر 
نیز دارای ساختار به شدت قومی-قبیله ای است، بنابراین منطق رفتار رأی دهی در این کشور 
قطب بندی های قومی قبیله ای و گرایش های نژادی نسبت به احزاب یا نامزدان انتخاباتی است. 

مشارکت سیاسی در انتخابات سال آینده، اما با چالش های جامعه شناختی مبنی بر شکل نگرفتن 
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وجدان جمعی یا هنجاری نشدن رفتار رأی دهی، چالش های روان شناختی مبنی بر باورنداشتن به 
شفافیت پروسه ی انتخابات، چالش های فرهنگی مبنی بر تعارض سنت و تجدد و چالش های امنیتی 
مواجه است. بنابراین چنین می نماید که مشارکت سیاسی در انتخابات پیش رو بیش از پیش، کم رنگ 

خواهد بود. 
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کارکردهای رسانه در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان 2019

* دانشیار دانشکده ی علوم سیاسي، دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایران.

** دانشجوي دکتری علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده
ــی در  ــش مهم ــن نق ــنتی و نوی ــانه های س ــم از رس ــانه ها اع ــوم، رس ــزاره ی س  در ه
ــی  ــداف انتخابات ــه اه ــه ب ــا توج ــانه ها ب ــن رس ــش ای ــد. نق ــا می کنن ــی ایف ــای انتخابات فراینده
ــی  ــوان در دو دســته ی رویکــرد اقناعــی و تبلیغات ــن نقــش را می ت نامزدهــا متفــاوت اســت. ای
بــرای جلــب نظــر رأی دهنــدگان دســته بندی کــرد. ایــن مقالــه درصــدد اســت بــه بررســی ایــن 
ــوال  ــردازد. س ــتان بپ ــوری افغانس ــت جمه ــات ریاس ــات انتخاب ــانه در تبلیغ ــای رس ظرفیت ه
ــری  ــات ریاســت جمهــوری چــه تأثی ــی انتخاب ــا تبلیغات ــه فرایندهــای اقناعــی ی ــن اســت ک ای
بــر انســجام یــا شــکاف در جامعــه ی افغانســتان خواهــد داشــت. فرایندهــای اقناعــی می توانــد 
ــی  ــش مهم ــد نق ــه می توان ــد، بلک ــکل ده ــتی ش ــیر درس ــی را در مس ــکار عموم ــا اف ــه تنه ن
ــل،  ــد. در مقاب ــته باش ــات داش ــس از انتخاب ــای پ ــی در فراینده ــات و انســجام مل در ایجــاد ثب
فرایندهــای تبلیغــی می توانــد هــم در زمــان انتخابــات و هــم در فرایندهــای پــس از آن، نقــش 
ــر  ــی منج ــی- مذهب ــکاف های قوم ــه و ش ــدن جامع ــه دو قطبی ش ــد و ب ــته باش ــرب داش مخ
ــده اســت،  ــه دســت آم ــه ای ب ــنادی و کتابخان ــه روش اس ــه ب ــه ک ــن مقال ــای ای ــود. یافته ه ش
ــی و  ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــای امنیت ــات در زمینه ه ــام انتخاب ــان ثبت ن ــد، در جری ــان می ده نش
اقتصــادی، رویکــرد تبلیغاتــی بــر اقناعــی غلبــه کــرده اســت. حــال آنکــه الزامــات و بایســته های 
فــراروی انتخابــات بایــد معطــوف بــه تمرکــز فعالیــت نامزدهــا بــه ســمت فرایندهــای اقناعــی 
ــی و پیشــرفت کشــور  ــت تعال ــیر درســت و در جه ــی در مس ــکار عموم ــه در آن، اف ــد ک باش
هدایــت می شــود و در مقابــل، از رویکــرد تبلیغاتــی پرهیــز شــود تــا بــه دو قطبی شــدن جامعــه 

ــود. ــر نش ــکاف ها منج ــدن ش و فعال ش

واژگان کلیدی: انتخابات افغانستان 2019، رویکرد اقناعی، رویکرد تبلیغاتی، شکاف اجتماعی، 
وحدت ملی. 

حسن مجیدی*
تهمینه بختیاری**
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مقدمه 
انتخابــات، یکــی از مهم تریــن ارکان شــکل گیری ســاختارهای اجتماعــی در دوران 
معاصــر اســت. افغانســتان،  کشــوری جنــگ زده بــا 34 میلیــون جمعیــت در آســتانه ی برگــزاری 
انتخابــات ریاســت جمهــوری قــرار دارد. در مقدمــه ی قانــون اساســی افغانســتان آمــده اســت،  
ــارم آن  ــاده ی چه ــردم اســت و در م ــر دموکراســی و رأی م ــی ب ــام سیاســی افغانســتان مبتن نظ
ــا  ــتقیم ی ــور مس ــه ط ــه ب ــق دارد ک ــت تعل ــه مل ــتان ب ــی در افغانس ــت مل ــت، حاکمی ــده اس آم
توســط نماینــدگان خــود آن را اعمــال می کنــد. ایــن صراحــت در نــص قانــون اساســی، حاکــی 
ــر  ــه ه ــان اســت؛ چــرا ک ــن سرنوشــت خودش ــردم افغانســتان در تعیی ــت مشــارکت م از اهمی
ــر اصــول دموکراتیــک، مشــروعیت خــود را از رأی مــردم می گیــرد. در  نظــام سیاســی مبتنــی ب
جوامــع اســالمی نظیــر افغانســتان، اینکــه انتخــاب مــردم مبتنــی بــر اصــول شــریعت و منبعــث 
ــن  ــن ای ــت بســیاری برخــوردار اســت. تبیی ــز از اهمی ــد نی ــن کشــور باش ــردم ای ــگ م از فرهن
مســأله و ارتقــای آگاهــی مــردم بــر عهــده ی رســانه ها اســت. در دو دهــه ی گذشــته، رســانه ها 
ــی  ــون اساس ــی وچهارم قان ــاده ی س ــت؛ م ــه اس ــژه ای یافت ــت وی ــگاه و اهمی ــتان جای در افغانس
افغانســتان صراحــت دارد: »آزادی بیــان از تعــرض، مصــون اســت. هــر افغــان حــق دارد فکــر 
ــدرج  ــت احــکام من ــا رعای ــا وســایل دیگــر ب ــر ی ــار، نوشــته، تصوی ــه وســیله ی گفت خــود را ب
ــن اســاس، رســانه ها در افغانســتان فعالیــت گســترده ای  ــد.« برای ــون اساســی اظهــار نمای در قان
دارنــد؛ رســانه هایی کــه هرکــدام براســاس هــدف اصلــی خــود بــه حــزب، گــروه و یــا جریانــی 

ــا خــارج افغانســتان وابســته هســتند.  در داخــل ی
ــبک  ــی و س ــکار عموم ــر اف ــا تغیی ــت و ی ــکل دهی، تقوی ــانه ها، ش ــدف رس ــن ه مهم تری
زندگــی در افغانســتان در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی بــوده اســت. امــا 
اهمیــت و جایــگاه رســانه ها به ویــژه در زمــان انتخابــات، بیــش از پیــش بــروز و ظهــور می یابــد. 
در واقــع بخــش عمــده ای از فراینــد انتخابــات چــه از نظــر ســخت افزاری و بهره گیــری از کارکرد 
ــی و  ــار انتخابات ــردن رفت ــرای نهادینه ک ــذرای ب ــدرت اثرگ ــی آن و چــه از نظــر ق ــرد تبلیغات و بُ
هدایــت افــکار عمومــی بــر دوش رســانه ها اســت. )اربابــی، 1396، ص84( نامزدهــای انتخابــات 
ــای  ــا رویکرده ــد ب ــالش می کنن ــن دوره ت ــا در ای ــه آن ه ــته ب ــای وابس ــا و گروه ه و جریان ه
تبلیغاتــی یــا اقناعــی از ایــن عرصــه بــرای جلــب بیشــتر آرای مــردم و شکســت رقبــا اســتفاده 
ــد در انتظــار  ــه رســانه ها داشــته باشــد،  می توان ــه دست رســی بیشــتری ب ــزدی ک ــد و هرنام کنن

ــد.  ــری باش نتیجــه ی مطلوب ت
ــار  ــه وزن و اعتب ــت ک ــي اس ــه میزان ــانه اي ب ــاي رس ــب در نظام ه ــاع مخاط ــت اقن اهمی
ــود.  ــنجیده مي ش ــده س ــب مصرف کنن ــب مخاط ــي و جل ــزان اقناع کنندگ ــه می ــانه اي ب ــر رس ه
ــتري و  ــه مش ــب را ب ــي از مخاط ــي تلق ــانه، حت ــب رس ــه ی مخاط ــوالت در عرص ــه تح اگرچ
ــانه هاي  ــهم رس ــان س ــه هم چن ــل اینک ــا به دلی ــت؛ ام ــر داده اس ــده تغیی ــد- مصرف کنن ــا مول ی
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تعاملــي در بــازار مصــرف رســانه اي در افغانســتان باالســت، رســیدن بــه الگــوي مناســب بــراي 
ــات  ــود الزام ــي، نب ــود. از طرف ــاس مي ش ــانه  احس ــري رس ــراي رقابت پذی ــب ب ــاع مخاط اقن
قانونــي و یــا ناکارآمــدي آن هــا، مشــخص نبودن مرزهــاي اخالقــي و عرفــي در شــناخت مرزهــا 
ــي  ــب در مواقع ــر مخاط ــذاري ب ــاي تاثیرگ ــا و تاکتیک ه ــري از تکنیک ه ــاي بهره گی و قلمروه
ــا هــر  ــر مخاطــب ب ــاع و تاثیرگــذاري ب ــه اقن ــات، موجــب شــده اســت ک ــد دوره ی انتخاب مانن
وســیله اي از ســوي برخــي رســانه ها به خصــوص در انتخابــات در پیــش گرفتــه شــود. ازآنجــا 
ــوب و  ــري مطل ــاي نظ ــه بنیان ه ــیدن ب ــتند؛ رس ــاماندهي هس ــت س ــل مدیری ــانه ها قاب ــه رس ک
ــاع مخاطــب  ــا و راهکارهــاي اقن ــز ابزاره ــا و نی ــا محدودیت ه ــا، بایســته هاي مرزه چارچوب ه
ــود در  ــاماني موج ــي نابس ــه نوع ــد ب ــه ی آن مي توان ــر پای ــوب ب ــوي مطل ــه الگ ــیدن ب و رس

ــد. ــش ده ــانه ها را کاه ــازار رس ــه ی ب عرص
ــی و خارجــی در  ــاي رســانه های داخل ــه کارکرده ــن اســت ک ــه ی حاضــر ای ســوال مقال
انتخابــات ریاســت جمهــوری 2019 افغانســتان چیســت؟ فرضیــه ایــن اســت کــه اگــر رویکــرد 
ــی  ــدت مل ــجام و وح ــه انس ــر ب ــی منج ــای انتخابات ــانه ها در فراینده ــی )persuasive( رس اقناع
خواهــد شــد و رویکــرد تبلیغــی )propagandized( رســانه ها،  نتیجــه ای جــز واگرایــی در جامعــه 

ــت. ــد داش ــی نخواه ــی و مذهب ــکاف های قوم ــدن ش و فعال ش
ــي  ــه روش ــنادي ک ــت؛ در روش اس ــنادي اس ــق، اس ــن تحقی ــتفاده در ای ــورد اس روش م
ــا اســتفاده ی نظام منــد و منظــم ازداده هــاي اســنادي  ــد ب کیفــي اســت، پژوهشــگر تــالش مي کن
بــه کشــف، اســتخراج، طبقه بنــدي و ارزیابــي مطالــب مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش اقــدام کنــد. 
ــت؛  ــه اس ــال تقلیل گرایان ــنادي، کام ــاي روش اس ــه اي به ج ــالح روش کتابخان ــتفاده از اصط اس
ــاي  ــا، تکنیک ه ــرد و ثانی ــره ب ــه اي به ــوان از اســناد غیرکتابخان ــر اوال در روش اســنادي مي ت زی
متعــددي در روش اســنادي بــه کار گرفتــه مي شــوند کــه بســیار روشــمند از خوانــدن چنــد متــن 
قابــل دســت رس در کتابخانــه اســت. )صادقــي فســایي و عرفــان منــش 1394( روش اســنادي، 
روش مشــترک پارادایم هــاي مختلــف روشــي اســت؛ هرچنــد ریشــه در ســنت پارادایــم 
ــاب  ــون بازت ــناد و مت ــي در اس ــاي اجتماع ــاره ی پدیده ه ــات درب ــم نظری ــیري دارد. مفاهی تفس
ــم و گزاره هــاي  ــن، بســط مفاهی ــب و نظریه هــا و هم چنی ــد مکات ــد. روش اســنادي در نق مي یاب
ــد.  ــدان نمي کن ــر می ــگر را درگی ــنادي پژوهش ــود. روش اس ــتفاده مي ش ــات اس ــي نظری اساس
ــواالت؛ 2(  ــداف و س ــن اه ــوع، تعیی ــاب موض ــد از: 1( انتخ ــنادي عبارتن ــش اس ــل پژوه مراح
بررســي هاي اکتشــافي و پیشــینه ی پژوهــش؛ 3( انتخــاب رویکــرد نظــري؛ 4( گــردآوري منابــع، 
ــي؛  ــداول مفهوم ــدي و ج ــد، طبقه بن ــرور نظام من ــع، م ــي مناب ــاي بررس ــري و تکنیک ه نمونه گی
5( پــردازش، ارزیابــي مجــدد، نــگارش و گــزارش )جمع بنــدي و ارائــه ی نقطه نظــر(. )صادقــي 

فســایي و عرفــان منــش، 1394(
در بررســي پیشــینه ی تحقیــق، جســتجوهاي انجام شــده ســابقه ی چندانــي نشــان 
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ــل  ــه  ی عوام ــی: مطالع ــی دوفضای ــارکت سیاس ــش »مش ــت، پژوه ــوان گف ــاید بت ــد. ش نمي ده
اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی مرتبــط بــا مشــارکت سیاســی آنالیــن و آفالیــن، مــورد مطالعــه: 
ــام  ــی پی ــتری( صفرعل ــد )ماس ــي ارش ــه ی کارشناس ــه پایان نام ــل« ک ــگاه کاب ــجویان دانش دانش
ــر  ــر ب ــاي موث ــي متغیره ــه بررس ــه ب ــت، ک ــیراز اس ــگاه ش ــی در دانش ــته ی جامعه شناس در رش
مشــارکت سیاســي و انتخاباتــي دانشــجویان دانشــگاه کابــل پرداختــه اســت، قابــل توجــه باشــد. 
وي در ایــن تحقیــق، بــه بررســی عوامــل اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی مرتبــط بــا مشــارکت 
سیاســی در دنیــای آنالیــن و آفالیــن پرداختــه کــه بــا رویکــرد کمــی و روش پیمایشــی بــر روی 
یــک نمونــه ی 399 نفــری از دانشــجویان دانشــگاه کابــل کــه بــا فرمــول کوکــران محاســبه شــد، 
ــکده های  ــب از دانش ــهمیه ای متناس ــری س ــا روش نمونه گی ــخگویان ب ــت. پاس ــه اس انجام یافت
ــف  ــه طی ــق ک ــن تحقی ــده، ای ــاد نگارن ــه اعتق ــف انتخــاب شــدند. ب ــای مختل ــف و ترم ه مختل
ــرکت  ــی از ش ــای سیاس ــف فعالیت ه ــام مختل ــواع و اقس ــی )ان ــای سیاس ــیعی از فعالیت ه وس
ــی  ــاالت سیاس ــتن مق ــی، نوش ــات خیابان ــی، اعتراض ــای سیاس ــا بحث ه ــه ت ــات گرفت در انتخاب
ــروعیت بخش  ــم و مش ــی از ارکان مه ــود، یک ــامل می ش ــره( را ش ــی و غی ــای حزب و فعالیت ه
ــارکت  ــا مش ــط ب ــر و مرتب ــل مؤث ــایی عوام ــردد. شناس ــوب می گ ــی محس ــای سیاس نظام ه
ــداف  ــا و اه ــی از آرزوه ــک و پاســخگو، یک ــام دموکراتی ــک نظ ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــی ب سیاس
ــوده  ــدرن ب ــای م ــژه در دنی ــی و به وی ــف تاریخ ــای مختل ــف در دوره ه ــع مختل ــدی جوام کلی
ــی و  ــرایط اجتماع ــه ش ــه ب ــا توج ــز ب ــم و نی ــن مه ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــن پایان نام ــت. ای اس
سیاســی ویــژه ی افغانســتان، به عنــوان کشــوری کــه از هرج ومــرج سیاســی، جنــگ و خشــونت، 
بحــران مشــروعیت سیاســی و بحــران اعتمــاد میــان دولــت و ملــت سال هاســت رنــج می بــرد، 
ــن  ــه توســعه ی سیاســی ای ــا و رســیدن ب ــن بحران ه ــا در راســتای حــل ای انجام شــده اســت؛ ت
کشــور، کمکــی کــرده باشــد. نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه میــان مشــارکت سیاســی آنالیــن و 
آفالیــن رابطــه ی معنــادار در ســطح قــوی یعنــی 0/775 درصــد وجــود دارد. در کل، از مجمــوع 
ــتان  ــی، دوس ــواده ی سیاس ــای خان ــاب متغیره ــه احتس ــه ب ــده، 10 فرضی ــای طرح ش فرضیه ه
ــن و  ــا مشــارکت سیاســی آنالی ــاط ب ــه، در ارتب ــه شــکل جداگان سیاســی و دانشــگاه سیاســی ب
ــا مشــارکت سیاســی آفالیــن تأییــد و ســایر فرضیه هــا رد  ــاط ب 14 فرضیــه ی مطروحــه در ارتب
شــدند. میــان مشــارکت سیاســی آنالیــن و متغیرهــای جنســیت، طبقــه ی اجتماعــی، دانشــکده، 
ــه ی  ــی، هزین ــری سیاس ــی، جامعه پذی ــگاه سیاس ــی، دانش ــتان سیاس ــی، دوس ــواده ی سیاس خان
ــبکه های  ــتفاده از ش ــوارد اس ــی و م ــانه های جمع ــی، رس ــی سیاس ــواده، اثربخش ــه ی خان ماهیان
اجتماعــی، رابطــه ی معنــاداری برقــرار شــدند. امــا متغیرهایــی چــون شــغل پاســخگو، کفایــت 
ــه ی  ــی، رابط ــی سیاس ــادی و آگاه ــاد نه ــن، اعتم ــن و آفالی ــی آنالی ــه ی سیاس ــی، هزین سیاس
ــه ی  ــیت، طبق ــای جنس ــن، متغیره ــته اند. هم چنی ــن نداش ــی آنالی ــارکت سیاس ــا مش ــادار ب معن
ــری  ــواده ی سیاســی، دوســتان سیاســی، دانشــگاه سیاســی، جامعه پذی اجتماعــی، دانشــکده، خان
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سیاســی، هزینــه ی ماهیانــه ی خانــواده، اثربخشــی سیاســی، رســانه های جمعــی، مــوارد اســتفاده 
از شــبکه های اجتماعــی، آگاهــی سیاســی، اعتمــاد نهــادی و شــغل پاســخگویان، تأثیــر معنــاداری 
ــه ی  ــت سیاســی و هزین ــد کفای ــا؛ مانن ــه متغیره ــن داشــته اند و بقی ــر مشــارکت سیاســی آفالی ب
ــته اند.  ــن نداش ــی آفالی ــارکت سیاس ــاداری روی مش ــر معن ــن، تأثی ــن و آفالی ــی آنالی سیاس
ــی  ــیون خط ــل رگرس ــته، از تحلی ــر وابس ــر متغی ــتقل ب ــای مس ــر متغیره ــی تأثی ــور بررس به منظ
ــکل  ــه ش ــن  ب ــن و آنالین-آفالی ــن، آفالی ــطح آنالی ــه س ــان در س ــه روش هم زم ــره ب چندمتغی
ــطح  ــتقل در س ــای مس ــه متغیره ــان داد ک ــت آمده نش ــج به دس ــد. نتای ــتفاده ش ــان اس هم زم
مشــارکت سیاســی آنالیــن، 41 درصــد، در ســطح آفالیــن 49 درصــد و در ســطح آنالین-آفالیــن 

ــد. ــن نماین ــته را تبیی ــر وابس ــرات متغی ــد تغیی ــتند 50 درص ــان توانس ــور هم زم به ط
ــد  ــي ارش ــه ی کارشناس ــی زاده )1390( در پایان نام ــین علی عل ــر، حس ــي دیگ در پژوهش
ــی خصوصــی در توســعه ی سیاســی افغانســتان«،  ــوان »نقــش شــبکه های تلویزیون ــا عن خــود ب
محقــق نقــش تلویزیون هــای خصوصــی در توســعه ی سیاســی افغانســتان از دیــدگاه دانشــجویان 
دانشــگاه هــرات را بررســی کــرده اســت. روش ایــن تحقیــق، پیمایشــی اســت و اطالعــات مــورد 
تحلیــل در ایــن پژوهــش از طریــق پرســش نامه جمــع آوری گردیــده اســت. بــه منظــور ارزیابــی 
موضــوع، 400 پرســش نامه در میــان دانشــجویان دانشــگاه هــرات بــه صــورت تحقیــق میدانــی 
توزیــع و تکمیــل شــده اســت کــه داده هــای ایــن پژوهــش را شــکل می دهــد. نمونه گیــری در 
ــا الیه به الیــه می باشــد؛ 200 پرســش نامه در میــان دانشــجویان  ــه شــکل مطبــق ی ایــن تحقیــق ب
ــده  ــر ش ــانی پ ــوم انس ــته های غیرعل ــان رش ــش نامه می ــانی و 200 پرس ــوم انس ــته های عل رش
اســت کــه از ایــن میــان، 220 تــن از آنــان پســر و 180 تــن دختــر می باشــد. هــدف ایــن تحقیــق، 
ــی در  ــای خصوص ــش تلویزیون ه ــورد نق ــرات در م ــگاه ه ــجویان دانش ــرش دانش ــی نگ بررس
ــن اســت  ــق، ای ــن تحقی ــی در ای ــه ی اصل ــد توســعه ی سیاســی در افغانســتان اســت. فرضی رون
ــد.  ــش دارن ــتان نق ــعه ی سیاســی افغانس ــورد بررســی در توس ــای خصوصــی م ــه تلویزیون ه ک
ــای  ــش تلویزیون ه ــرات نق ــگاه ه ــجویان دانش ــه دانش ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
خصوصــی را در توســعه ی سیاســی افغانســتان زیــاد می داننــد. هم چنیــن یافته هــا نشــان 
ــات،  ــون، مطبوع ــو، تلویزی ــانه ها )رادی ــان رس ــرات از می ــگاه ه ــجویان دانش ــه دانش ــد ک می ده
اینترنــت و ماهــواره(، بیشــتر از تلویزیــون اســتفاده می کننــد؛ میــزان رضایــت آنــان از برنامه هــای 
تلویزیونــی بیشــتر بــه خاطــر برنامه هــای ســرگرم کننده ی شــبکه های تلویزیونــی مــورد بررســی 
ــان بــه شــبکه های مــورد بررســی، بیــن گزینــه ی متوســط و  اســت. هم چنیــن میــزان اعتمــاد آن
ــورد  ــی م ــبکه های تلویزیون ــای ش ــه برنامه ه ــان ب ــد آن ــان می ده ــه نش ــرد، ک ــرار می گی ــاد ق زی
ــته های  ــجویان رش ــن دانش ــه بی ــد ک ــان می ده ــا نش ــن یافته ه ــد. هم چنی ــاد دارن ــی اعتم بررس
ــی در  ــای خصوص ــش تلویزیون ه ــه نق ــان ب ــرش آن ــانی و نگ ــوم انس ــانی و غیرعل ــوم انس عل
ــبت  ــانی نس ــوم انس ــجویان غیرعل ــود دارد و دانش ــاوت وج ــتان، تف ــی افغانس ــعه ی سیاس توس
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ــی  ــعه ی سیاس ــی را در توس ــورد بررس ــای م ــش تلویزیون ه ــانی نق ــوم انس ــجویان عل ــه دانش ب
افغانســتان بیشــتر می داننــد. هم  چنیــن میــان نگــرش دانشــجویان پســر و دختــر در مــورد نقــش 
تلویزیون هــای خصوصــی در توســعه ی سیاســی افغانســتان تفاوتــی وجــود نــدارد و دانشــجویان 

اعــم از دختــر و پســر در ایــن مــورد، نگــرش یکســانی دارنــد.
ــق  ــون تحقی ــات تاکن ــانه ها دراتخاب ــش رس ــاره ی نق ــت، درب ــخص اس ــه مش ــان ک هم چن

مســتقلي صــورت نگرفتــه اســت.

1. مباني مفهومي و نظري
1-1. نظریه ی تأثیر

مطالعــات مربــوط بــه تأثیــر رســانه بــر مخاطــب و تاثیــر مخاطــب بــر رســانه، بخش بســیار 
مهمــي از تحقیقــات رســانه اي را به خــود اختصــاص مي دهــد. پرســش نخســت ایــن اســت کــه 
رســانه بــا مخاطــب چــه مي کنــد؟ بــه لحــاظ تاریخــي، تفکــر دربــاره ی تاثیــر رســانه ها، مراحــل 
مختلفــي را پشــت ســر گذاشــته اســت. تئوري هــاي اولیــه، فــرض را بــر ایــن مي گذاشــتند کــه 
مخاطبــان بــه راحتــي تحــت تاثیــر قــرار مي گیرنــد. الگــوي تاثیــر مســتقیم، کــه تاثیــر رســانه ی 
ســاده و مســتقیم اســت، بــه تدریــج ایــن فکــر را رواج داد کــه مخاطبــان، آدم هایــي مســتقل و 
خودمختــاري هســتند کــه بــه آســاني تحــت کنتــرل قــرار نمي گیرنــد. کاتــز و الزارســفلد بــا رد 
تئــوري تاثیــر مســتقیم، الگــوي دو مرحلــه اي را مطــرح کردنــد و گفتنــد، رهبران فکــري اطالعات 
ــات  ــد. تحقیق ــل مي کنن ــه منتق ــه جامع ــا را ب ــپس آن ه ــد و س ــانه ها مي گیرن ــود را از رس خ
ــتفاده  ــرد اس ــید. رویک ــردم رس ــه ی م ــه عام ــت و ب ــم گذش ــري ه ــران فک ــد رهب ــدي از ح بع
ــد.  ــت مي دهن ــام دخال ــد درک پی ــان را در فراین ــا و آرزوهاي ش ــان نیازه ــه مخاطب ــذت ک و ل
ــن  ــدان ای ــي منتق ــتند. برخ ــود هس ــان خ ــان مخاطب ــوش به فرم ــانه ها گ ــرد، رس ــن رویک در ای
ــه ایــن  ــر فرهنگــي، واکنشــي ب ــد. رویکــرد تاثی رویکــرد، آن را بیش ازحــد روان شناســانه نامیدن
ــه  ــر جامع ــیوه ی تفک ــر ش ــه ب ــانه ها چگون ــه رس ــت ک ــن اس ــد ای ــش جدی ــود. پرس ــا ب نقده
ــن، 1386،  ــد. )کوی ــانه اي را درک مي کنن ــاي رس ــه پیام ه ــان چگون ــد و مخاطب ــر مي گذارن اث
ــگاران،  ــران )خبرن ــور ارتباط گ ــر، تص ــه ی تاثی ــر در نظری ــم دیگ ــوع مه ص185-184( موض
ــه  ــاي اولی ــان اســت. پژوهش ه ــان(  از مخاطب ــدگان، نقش آفرین ــانه ها، تولیدکنن ــندگان رس نویس
ــود.  ــتوار ب ــي« اس ــت خیال ــه ی »هم صحب ــه مثاب ــب ب ــور مخاط ــر تص ــران ب ــورد ارتباط گ در م
ــروه  ــي گ ــه نوع ــاز ب ــاط، نی ــردن ارتب ــراي برقرارک ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ــن نظری ــاس ای اس
ــز نیازمنــد یــک فرهنــگ و  ــاز نماییــم و نی ــه آن هــا ب ــا خودمــان را ب ــم، ت ــا فــرد مرجــع داری ی
فضــاي اجتماعــي مشــترک و زبــان یکســان هســتیم. برخــي دیگــر بــر ایــن عقیده انــد کــه ایــن 
ــر  ــد. گاه مخاطــب »پي گی ــت دارن ــه اهمی ــر هســتند ک ــان حاضــر در اندیشــه ی ارتباط گ مخاطب
ــگار در صــدد برانگیختــن اوســت. در چنیــن  ــي کــه خبرن ــر« تصــور مي شــود و گاه منتقدان خب
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چارچوبــي اســت کــه نوشــتن خبــر بــراي مخاطبــان واقعــي کــه ناشــناخته اند آســان مي شــود. 
1387، ص166-165( )مک کوایــل، 

2-1. نقش رسانه در انتخابات 
ــه  ــود ب ــای خ ــن برنامه ه ــرای تبیی ــان ب ــا جری ــروه ی ــرد، گ ــر ف ــات ه ــد انتخاب در فراین
رســانه ها؛ اعــم از ســنتی و نویــن، نیــاز دارد. کالپــر )1988( دربــاره ی نقــش رســانه های جمعــی 
در انتخابــات معتقــد اســت: در زمــان انتخابــات، مــردم بیــش از هــر زمــان دیگــری بــا حجــم 
ــان  ــن، مخاطب ــود ای ــا وج ــوند. ب ــه می ش ــی مواج ــای سیاس ــات و تحلیل ه ــیعی از ارتباط وس
ــژه  ــتند. به وی ــانه نیس ــل رس ــل در مقاب ــت و منفع ــی یک دس ــه موجودات ــه هیچ وج ــانه ها ب رس
ــا حضــور رســانه های جمعــی، مخاطبــان خــود می تواننــد رســانه ای بــرای نامــزد مــورد نظــر  ب
خــود تبدیــل شــوند. بــه همیــن دلیــل، در دهــه ی دوم قــرن بیســت ویکم، مخاطبــان کــه قــرار 
اســت بــه یــک نامــزد انتخاباتــی رأی دهنــد، فعــال و پویــا هســتند و هرکــدام در صورتــی کــه 
ــس  ــپ، رئی ــد ترام ــوند. دونال ــل ش ــانه تبدی ــه یک رس ــد ب ــوند، می توانن ــاع ش ــتی اقن به درس
جمهــوری امریــکا در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 2016، بیشــتر بــر رســانه های مجــازی 
و غالبــا بــا توئیتــر توانســت بــر هیــالری کلینتــون، نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری از حــزب 
ــته ی  ــه دو دس ــوان ب ــات را می ت ــانه ها در انتخاب ــب، رس ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــه کن ــرات، غلب دموک
ــای  ــدام کارکرده ــه هرک ــرد، ک ــیم بندی ک ــن، تقس ــانه های نوی ــنتی و رس ــانه های س ــی: رس کل
متفاوتــی دارنــد. تــا قبــل از بــروز و ظهــور رســانه های نویــن، تیزرهــا، بروشــورها و فیلم هــای 
ــرد.  ــا می ک ــات ایف ــر روی لوح هــای فشــرده، نقــش مهمــی در انتخاب ــی منتشــر شــده ب انتخابات
مهم تریــن کارکــرد رســانه های ســنتی در انتخابــات، برگــزاری مناظــرات دو یــا چنــد نفــره 
ــودن  ــا حقیقی ب ــن ی ــزان دروغی ــراد و می ــی اف ــای پنهان ــد شــخصیت و الیه ه ــه می توان اســت ک
ــه  ــا توج ــازی ب ــانه های مج ــات، رس ــان انتخاب ــا در زم ــازد. ام ــکار س ــا را آش ــی وعده ه برخ
ــد کارآمــد باشــند. در عیــن حــال،  ــد، می توانن ــه ســرعت انتشــار و ضریــب نفــوذی کــه دارن ب
ــس آپ در  ــش وات ــود دارد. نق ــتر وج ــانه ها بیش ــن رس ــی  در ای ــار جعل ــار اخب ــال انتش احتم
ــزد  ــداد، نام ــدو ح ــه فرنان ــی علی ــار جعل ــار اخب ــل و انتش ــوری برزی ــت جمه ــات ریاس انتخاب
سوسیالیســت ها و بــه نفــع بولســونارو کامــال مشــهور بــود. )بختیــاری، 1397،  خبرگــزاری صــدا 

و ســیما(
ــات  ــاد ثب ــی در ایج ــش مهم ــج، نق ــالم نتای ــد از اع ــانه ها بع ــی رس ــای انتخابات گزارش ه
یــا بی ثباتــی بعــد از انتخابــات دارد. ایــن رســانه ها بــا توجــه بــه میــزان اســتقالل یــا وابســتگی 
ــد.  ــر می کنن ــات را منتش ــه انتخاب ــوط ب ــای مرب ــج، گزارش ه ــود از نتای ــت خ ــزان رضای و می
ــای  ــه نامزده ــل ب ــانه های متمای ــی رس ــن رویکــرد تبلیغ ــات، اولی ــب در انتخاب ــردن تقل مطرح ک
شکســت خورده اســت. رســانه هایی کــه در راســتای وحــدت و انســجام ملــی حرکــت می کننــد، 
ــا و  ــه نهاده ــاع ب ــا ارج ــد ب ــالش می کنن ــد، ت ــات رخ ده ــی در انتخاب ــوارد تخلف ــر م ــی اگ حت
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ســازوکارهای قانونــی، مــردم را بــه احقــاق حــق و رعایــت عدالــت و انصــاف امیــدوار کننــد؛ در 
حالــی کــه رســانه های دارای رویکــرد تبلیغــی، بــا زیرســوال بردن نظــام و ســازوکار انتخاباتــی، 
ــد و  ــد می کنن ــارکت نومی ــت و مش ــن سرنوش ــق تعیی ــک، ح ــای دموکراتی ــردم را از فراینده م

حتــی افــراد را علیــه نامــزد پیــروز بــه شــورش و آشــوب تشــویق می کننــد. 
3-1. تفاوت رویکردهای اقناعی و تبلیغی در تبلیغات انتخاباتی

ــه مخاطــب  ــام ب ــه ی پی ــاع در روان شناســی اجتماعــی و سیاســی، روشــی جهــت ارائ اقن
ــوان آن را  ــع می ت ــد. در واق ــدرت و زور می باش ــزار ق ــتفاده از اب ــدون اس ــت ب ــت اطاع در جه

 )Mills, 2000, p2( .ــار دانســت ــا رفت ــا و ی ــا، باوره ــت نگرش ه ــا تقوی ــر ی ــد تغیی فراین
per�«  متقاعدســازی، اقنــاع و القــا، تفاوت هــای مهمــی بــا یکدیگــر دارنــد. اقنــاع معــادل کلمــه 
ــم، می شــنویم  ــا ادراک آنچــه می بینی ــن ســیر ب ــی قانع شــدن اســت. ای ــه ی ذهن suasion«، مرحل

ــا لمــس می کنیــم، آغــاز می شــود؛ یعنــی اطالعــات به دســت آمده از محیــط پیرامــون در مغــز   ی
پــردازش شــده و مغــز نســبت بــه آن قضــاوت کــرده و عکس العمــل نشــان می دهــد. اقنــاع را 
ــن  ــاختن مخاطبی ــرای مجاب س ــه ب ــالش صادقان ــرد: ت ــف ک ــه تعری ــوان این گون ــن می ت هم چنی
ــور  ــوط. به ط ــات مرب ــب اطالع ــه مناس ــیله ی ارائ ــته ای، به وس ــوع و خواس ــرش موض ــه پذی ب
ــق و  ــاط موف ــوع رفتارهــای ارتباطــی اســت. ارتب ــی همــه ن ــاع هــدف اساســی و غای ــی، اقن کل
مؤثــر آن گونــه ارتباطــی اســت کــه نتیجــه ی دلخــواه؛ یعنــی اقنــاع را به دنبــال داشــته باشــد. در 

ــم. ــز بگویی ــی نی ــاط متعال ــه آن ارتب ــم ب ــورت می توانی این ص
ــرد  ــرار می گی ــورد توجــه ق ــان آن م ــام و مخاطب ــام، خــود پی ــع پی ــاع، منب در رویکــرد اقن
ــر اســاس الگــوي  ــن رویکــرد بیشــتر ب ــد. ای ــر می گردان ــاع را مؤث ــا، اقن و جمــع مناســب آن ه
ــر ایــن اســاس،  ــان دارد. ب یادگیــري مطــرح می شــود و طرفــداران عمــده اي در میــان رفتارگرای
ــا را  ــط بعضــی از آن ه ــب می شــود و فق ــاي اطــراف جل ــه بعضــی محرک ه ــط ب ــا فق توجــه م
ــز، فقــط بعضــی را  ــن ادراکشــده ها نی ــم و از بی ــم، ادراک می کنی ــرار دادهای ــورد توجــه ق کــه م
می پذیریــم و نهایتــا بــر اســاس آنچــه پذیرفته ایــم، تغییــر نگــرش می دهیــم. بــراي تحقــق عبــور 
ــده  ــام و پیام گیرن ــاي پی ــه ویژگی ه ــه ب ــرش، توج ــه، ادراک و پذی ــی توج ــه مرحله ــام از س پی
ضــروري اســت. محتــواي پیــام چــه باشــد، چگونــه ســازماندهی شــود، بــا چــه رســانهاي ارســال 
ــا تلقینــی، اســتدالل یکجانبــه یــا دوجانبــه،  ــا امیدآفریــن، اســتداللی ی شــود، تــرس آور باشــد ی
ــی و  ــا کتب ــد ی ــام رودررو باش ــر )recency effect(، پی ــر تأخ ــا اث ــود ی ــتفاده ش ــدم اس ــر تق از اث
ــخصیت  ــل، ش ــز کام ــش و تمرک ــا آرام ــا ب ــد ی ــا  باش ــل محرک ه ــا تداخ ــراه ب ــري، هم تصوی
ــا  ــر ی ــر در تغیی ــل مؤث ــا و...، از عوام ــی آن ه ــطح تحصیل ــنی و س ــب س ــا و ترکی پیامگیرنده ه

ــاع اســت. )ســاالریفر و دیگــران، 1387( ــر اقن تقویــت تأثی
ــر  ادبیــات موضوعــی ایــن حوزهــی روان شــناختی- جامعهشــناختی، شــامل مباحثــی نظی
فرایندهــاي متقاعدشــدن )مثــال فرایندهــاي نظام منــد- پیچیــده و رهنمــودي- متکــی بــه 
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ــح،  ــی ادراک صحی ــل انگیزه ــا )مث ــردازش پیام ه ــه ی پ ــاي چندگان ــی(، انگیزه ه ــاي ذهن میانبره
انگیــزه ی دفــاع از انگیــزه و انگیزهــی تأثیرگــذاري(، نقــش پیش آگاهی هــا بــه مثابهــی بُنمایهــی 
ــد  ــاع و مانن ــر اقن ــت در براب ــه ی راه مقاوم ــه مثاب ــاب گزینشــی ب ــه اجتن ــاع، توجــه ب ــش اقن کن
ــه نفــوذ اجتماعــی اســت.  ــاع، نقطهــی عزیمــت ب ــح اســت کــه اقن ــه توضی آن می شــود. الزم ب
ــی رود.  ــمار م ــاع به ش ــد اقن ــل در فراین ــن عوام ــام از مهم تری ــده ی پی ــورد دریافت کنن ــوع برخ ن
ــتی  ــت و درس ــا دق ــا ب ــالش ورزد ت ــد ت ــت و می خواه ــادر اس ــام ق ــده ی پی ــا دریافت کنن آی
ــام در  ــده ی پی ــه دریافت کنن ــام مواجــه شــود؟ از آنجــا ک ــواي پی ــا اطالعــات موجــود در محت ب
ــده ی  ــه دریافت کنن ــه آن دارد ک ــتگی ب ــاع بس ــر اقن ــی دارد، تأثی ــرکت پویای ــام ش ــی پی ارزیاب
پیــام در مــورد محتــواي پیــام چــه فکــري می کنــد. بــه همیــن جهــت، متقاعدســازي، رابطــه ی 
تنگاتنگــی بــا جنبه هــاي اساســی شــناخت اجتماعــی دارد. هم چنیــن زمانــی کــه انگیــزه ی آگاه، 
توانایــی کافــی و الزم جهــت برخــورد درســت و بایســته بــا پیــام وجــود نــدارد، عوامــل جانبــی 
در مســأله ی اقنــاع، مثــل جذابیــت فــرد پیام دهنــده بــه منزلــه ی عامــل اثرگــذار در اقنــاع اهمیــت 
پیــدا می کنــد. از ایــن منظــر، اقنــاع در رابطــه ی تنگاتنگــی بــا وجــوه اساســی ادراک اجتماعــی 

)برداشــت ها، اســناد ها و طرح هــاي ذهنــی( قــرار می گیــرد.
ــای  ــه معن ــات ب ــش ارتباط ــای دان ــی از زیرمجموعه ه ــوان یک ــه عن ــاع ب ــت اقن درحقیق
فراینــدی ارتباطــی بــرای تأثیرگــذاری بــر دیگــران اســت. یــک پیــام اقناع انگیــز  در بطــن خــود 
دارای یــک دیــدگاه یــا رفتــاری مطلــوب اســت کــه دریافت کننــده ی پیــام به صورتــی »داوطلبانــه« 
ــداوم  ــده، م ــدی پیچی ــد: »فراین ــاع می گوین ــف اقن ــدد. در تعری ــه کار می بن ــرد و ب آن را برمی گی
ــیله ی نشــانه های  ــام به وس ــده ی پی ــک گیرن ــام و ی ــتنده ی پی ــک فرس ــه طــی آن، ی ــی ک و تعامل
ــرد  ــانه ها، ف ــق آن نش ــر از طری ــرد اقناع گ ــد و ف ــاط می گیرن ــم ارتب ــا ه ــی ب ــی و غیرلفظ لفظ
ــن  ــد و ای ــوص بده ــار به خص ــا رفت ــرش ی ــک نگ ــری در ی ــا تغیی ــی دارد ت ــده را وام اقناع ش
ــش  ــوالت اطراف ــایل و تح ــتش از مس ــده، برداش ــرد اقناع ش ــه ف ــت ک ــی از آن اس ــر، ناش تغیی
وســیع تر شــده یــا تغییــر کــرده اســت.« )جوئــت و اودانــل، 2012، ص32( در اقنــاع، فــرض بــر 
ایــن اســت کــه مخاطــب مــا بــه اطالعــات مربــوط بــه طــرف دیگــر ایــن مســاله ی مناقشــه انگیز 
ــکار ننشســته  ــا دشــمن ماســت، بی ــا ی ــا هــم کــه رقیــب م ــل م دست رســی دارد و طــرف مقاب
اســت و بــرای جــذب و اقنــاع مخاطــب، مطابــق دیــدگاه خــودش تــالش می کنــد. ایــن فــرض 
ــه ی  ــور هم ــه در حض ــد، بلک ــأ رخ نمی ده ــاع در خ ــی اقن ــت؛ یعن ــاع اس ــث اقن ــی در بح کل
ــری  ــر تغیی ــم ه ــه همین خاطــر می گویی ــگ و شــکلی رخ می دهــد. ب ــا هــر رن ــکار مزاحــم ب اف
ــه اســت و  ــا رفتــار مخاطــب رخ دهــد، تغییــری ارادی و داوطلبان کــه در برداشــت، شــناخت ی

ــر را صــورت می دهــد.  ــن تغیی ــار خــودش ای ــه اختی مخاطــب خــود ب
ــد  ــب می دان ــه گاه مخاط ــت ک ــن اس ــت ای ــاع هس ــث اقن ــه در بح ــری ک ــه ی دیگ نکت
اقناع گــر نیــات مخفــی دارد و در پیــام خــودش دســتورکاری رســانه ای را پنهــان کــرده اســت؛ 
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امــا بــاز هــم بــه اهــداف پیــام او دل می ســپارد و داوطلبانــه در نگــرش یــا رفتــار خــود تغییــر 
ــر از  ــزی فرات ــاع چی ــد اقن ــان می ده ــن نش ــل، 2012، ص39( ای ــاووت و اودان ــد )ج می ده
ــرار شــده، در  ــل برق ــان اقناع گــر و اقناع شــونده از قب ــام اســت و روابطــی کــه می بســته بندی پی

تحقــق اقنــاع تأثیــر تــام دارنــد.
در فرایندهــای اقناعــی، اعتبــار مرجــع، اســتدالل و تکــرار از اهمیــت بســیاری برخــوردار 
اســت.. هــر چقــدر هــم پیــام مســتدل و معتبــر باشــد، در طوفــان تبلیغــات رســانه ای در زمــان 
ــون از  ــود و چ ــته می ش ــه داش ــده نگ ــام زن ــرار، پی ــک تک ــا تاکتی ــود. ب ــم می ش ــات گ انتخاب
ــود  ــر می ش ــده زنجی ــن مخاطــب و رأی دهن ــا ذه ــی و فرهنگــی برخــوردار اســت، ب ــار هویت ب
و به راحتــی اســیر تاکتیک هــای تبلیغاتــی و وعده هــای دروغیــن نمی شــود. ضمــن اینکــه 
ــر  ــه تأثی ــی ک ــد، در حال ــری ایجــاد می کن ــان و طــرف داران وفادارت ــای اقناعــی، مخاطب فراینده

ــت.  ــت اس ــذرا و موق ــی گ ــای تبلیغات تکنیک ه
ــا  ــی ی ــت. تبلیغــات سیاس ــات یــا پروپاگانــدا اس ــل اقناع ســازي، تبلیغ ــه ی مقاب نقط
پروپاگانــدا از لغــت التیــن »preopagave« مشــتق شــده اســت. در فرهنــگ انگلیســی بــه معنــای 
پرورانــدن، دوباره ســازی و انتقــال دادن آمــده اســت. تبلیغــات سیاســي در بی  طرفانه تریــن 
ــه های  ــتن اندیش ــت واداش ــا به حرک ــک ی ــا تحری ــش ی ــای پخ ــه معن ــوم ب ــن مفه ــا خنثی تری ی
خــاص اســت. هــرگاه از کلمــات، نمادهــا، موزیــک، پرچــم، آثــار باســتانی و اســاطیر بــرای تأثیــر 
ــا تبلیغــات سیاســي  ــدا ی ــه ایــن تبلیــغ پروپاگان ــر افــکار و اعتقــادات مــردم اســتفاده شــود، ب ب

ــود.  ــه می ش گفت
تبلیغــات سیاســي »Propaganda Political«، تالشــي اســت ســنجیده و منظــم بــراي 
شــکل دادن بــه ادراک هــا، ســاختن یــا دســت کاري شــناخت ها و هدایــت رقبــا بــراي دســت یابي 
ــراي  ــي ب ــات تالش ــد. تبلیغ ــت مي کن ــغ را تقوی ــر مبل ــته ی موردِنظ ــه خواس ــخ ک ــک پاس ــه ی ب
ــاووت و  ــت. )ج ــده اس ــي از پیش تعیین ش ــا هدف ــده ب ــتقیم و هدایت ش ــاط مس ــراري ارتب برق

ــل، 1372، ص40( اودان
ــری  ــزرگ و یارگی ــازی، دروغ ب ــر شایعه س ــی نظی ــی، تکنیک های ــای تبلیغ در رویکرده
مجــازی بســیار شــایع اســت. پروپاگانــدا یــا تبلیغــات سیاســي بــر توده هــا بــه شــکل 
دســته جمعی تأثیــر می گــذارد، می کوشــد کــه وجــدان باطنــی توده هــا را طبــق نمونــه ی 
واحــد بســازد و در آن هــا افــکار یکســانی تلقیــن و ایجــاد کنــد ، ســعی می کنــد کــه روح انتقــاد 
و اندیشــه دربــاره ی صحــت و ســقم وقایــع را حــذف کنــد و عــوام را بــه ایــن عــادت دهــد کــه 
آنچــه را مبلغــان منتشــر می کننــد، بــدون تفکــر بــاور کننــد. ایــن گونــه تبلیغــات ممکــن اســت 
ــل شــود و یکــی از  ــرای یکپارچه کــردن توده هــای عــوام تبدی ــزار خطرناکــی ب ــه اســلحه و اب ب
بزرگ تریــن موانــع دموکراســی بــه شــمار می آیــد؛ زیــرا الزمــه ی دموکراســی، اطالعــات عینــی، 

آزادی فکــر و قضــاوت اســت.
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ــازی،  ــک شایعه س ــت، تکنی ــد اس ــفاهی کارآم ــات ش ــان تبلیغ ــه هم چن ــتان ک ــط افغانس در محی
ــه  ــت ک ــی اس ــفاهی پیام ــال ش ــایعه، انتق ــت. ش ــی اس ــای تبلیغات ــن رویکرده ــی از مهم تری یک
ــه ی آنهــا ایجــاد می شــود.  ــن تأثیــر در روحی ــاور مخاطبــان و هم چنی ــن ب ــرای برانگیخت ب
تاکتیــک تســطیح در شایعه ســازی، رایج تریــن تاکتیک هــا در انتخابــات اســت کــه در آن، 
ــاره ی آن حساســیت باالیــی دارنــد، گرفتــه می شــود و  بخشــی از یــک واقعیــت کــه مــردم درب
ــه موضــوع  ــا توجــه ب ــزوده می شــود. ب ــه آن اف بعــد از آن، حواشــی غیرواقعــی مبهــم و مهــم ب
ــه شــایعات دلهــره آور،  ــوان ب ــد می شــوند کــه می ت ــی تولی جامعــه ی هــدف، شــایعات گوناگون
ارعاب کننــده، امیدبخــش، خزنــده و آتشــین اشــاره کــرد. )اربابــی،  1396،  ص92( ضریــب نفــوذ 
ــا بخشــی  ــایعه ی ــت آن بســتگی دارد. ش ــام و اهمی ــه درجــه ی ابه ــایعه ب و ســرعت پخــش ش
ــب شــوند. در  ــه رقی ــی در فضــای مجــازی علی ــار جعل ــد بســتر اخب ــک شــایعات می توانن از ی

ــمندی، 1390( ــت. )دانش ــده اس ــي آم ــات سیاس ــگردهاي تبلیغ ــا و ش ــر تکنیک ه ــدول زی ج

جدول شماره 1
تکنیک های تبلیغاتی در انتخابات منجر به شکاف اجتماعی

گاهــی خبرگزاری هــا دربــاره رویــداد و واقعیتــی، یــک نظــر شــخصی و خــاص دارنــد اعالم نظر به عنوان حقیقت
کــه ممکــن اســت بــا آن رویــداد و واقعیــت فاصلــه داشــته و مغایــر باشــد، ولــی ســعی 

ــه آن واقعیــت متصــل کننــد. می کننــد نظــر خــود را ب

ــر برجسته  سازی ــه فک ــوع چگون ــک موض ــاره ی ی ــه درب ــد ک ــردم بگوین ــه م ــد ب ــانه ها نمی توانن رس
کننــد، بلکــه بــه مــردم می گوینــد کــه چــه موضوع هایــی مهــم بــه نظــر می رســند. ایــن 
امــر بــه ایــن معناســت کــه رســانه ها تأثیــر مســتقیمی بــر مــردم ندارنــد و تأثیــر آن هــا 

غیرمســتقیم اســت.

ــد انگ زدن و متهم کردن رقیب ــود. مانن ــان منتســب ش ــه مخالف ــص ب ــا و نقای ــود بدی ه ــیوه ســعی می ش ــن ش در ای
ــا کشــورهای خارجــی ــه ســازمان القاعــده ی ــا وابســته ب تروریســت بودن ی

بــه علــت ارتبــاط فکــری و سیاســی برخــی مطبوعــات هم ســو و هم جهــت، در واکنش زنجیره ای
زمینــه بســیاری از رویدادهــای سیاســی و اجتماعــی، یــک واکنــش زنجیــره ای و از قبــل 
ــد. ــته باش ــیعی داش ــی و وس ــی آن ــر اجتماع ــا تأثی ــدد ت ــوع می پیون ــده به وق طراحی ش

مصــادره بــه مطلــوب در تبلیغــات، یعنــی نســبتی را بــه مخاطــب دادن، بــه گونــه ای کــه مصادره به مطلوب
مخاطــب پــس از مدتــی، همــان حالــت را در خــود احســاس کنــد.

جاذبه ی ترس و ایجاد 
رعب

در ایــن تبلیــغ بــه طــرف مقابــل چنیــن القــا می شــود کــه اگــر بــه عمــل خواسته شــده 
در تبلیــغ، ترتیــب اثــر داده نشــود، حتمــًا دچــار عــوارض ســوء خواهــد شــد.

پیش بینی آینده، بدون داشتن معیارها و مالک های علمی است.حدس و گمان

رویه برای مقاوم کردن فرد یا گروه در برابر ضدتبلیغات است.اثر تلقیح

در ایــن روش، کارشناســان تبلیغــات بــه ظاهــر در بخشــی از افــکار و عقایــد بــا مخاطبــان همراهی
خــود همــراه و هم ســو می شــوند.

ــردازد و اطالع رسانی ــر اطــالع رســانی می پ ــه ام ــری در ظاهــر ب ــع خب در اطالع رســانی تبلیغــی، منب
ــد. ــر نمی کن ــی در خب ــل و تصرف ــه دخ هیچ گون
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تحریف بر اثر تفسیر 
غیرواقعی

ابتــدا خبــر را بــه صــورت خــام و احتمــاالً خیلــی کلــی ذکــر می کننــد و ســپس بــا توجــه 
ــده ی  ــه تأمین کنن ــد ک ــه می کنن ــیری را عرض ــری آن، تفاس ــودن و تعمیم پذی ــه کلی ب ب
منافــع خودشــان باشــد و حتــی شــایعه ها و اخبــار جعلــی را نیــز در البــالی آن 

می گنجاننــد.

رسانه ها، خبری را نفی می کنند، برای اینکه نظر خود را اثبات کنند.نفی برای اثبات

ــب ایجاد شبهه و ابهام ــه شــامل مطال ــب، ک ــار و مطال ــن شــیوه ســعی می شــود، قســمت هایی از اخب در ای
ــد. ــر انتشــار یاب ــم اهمیت ت ــی اســت، حــذف شــود و قســمت های ک اصل

تلفیق مطالب پراکنده 
به صورت یک کل 

یک پارچه

در ایــن شــیوه، پیام دهنــده، مطالــب و اطالعــات گوناگــون و غیرمرتبــط را کنــار یکدیگــر 
ــه نتیجــه ی مــورد نظــر خــود مي رســد و  قــرار مي دهــد و از اختــالط ایــن اطالعــات ب
ــه  ــد ک ــدارد، فکــر می کن ــب ن ــرای مطال ــرا و کب ــه صغ چــون مخاطــب توجــه الزم را ب

مطالــب صحیــح اســت.

نامشخص بودن خبر از 
تفسیر

درایــن تکنیــک فرســتنده ی پیــام، بــدون اینکــه خبــر اصلــی را انعــکاس داده باشــد، بــه 
ــردازد. ــام می پ ــل پی تفســیر و تحلی

ــخنان و استناد به ادعاهای کذب ــری، س ــطه خب ــک واس ــه ی ــت ک ــن معناس ــه ای ــذب ب ــای ک ــه ادعاه ــتناد ب اس
ــی انعــکاس می دهــد،  ــه دخــل و تصرف ــدون هیچ گون ــری را ب ــع خب ــک منب ادعاهــای ی

ــی کــذب و دور از حقیقــت اســت. ــری اصل ــع خب ــا ادعــا و ســخنان منب ام

ــام پاره حقیقت گویی ــوای پی ــع، محت ــر منب ــه از نظ ــود ک ــرح می ش ــخنی مط ــا س ــر ی ــه، خب ــی حادث گاه
مجموعــه ای به هم پیوســته و مرتــب اســت کــه اگــر بخشــی از آن نقــل شــود و بخشــی 

نقــل نشــود، جهــت نتیجــه ی پیــام منحــرف خواهــد شــد.

در ایــن تاکتیــک، ســخنان و دیدگاه هــای مخالفــان بــه اشــکال مختلــف نظیــر گــزارش، تظاهر به بی طرفی
ــر منعکــس می شــود. ــه و خب مصاحب

ــا ایجاد نفاق در گروه رقیب ــرای شــکاف میــان رقب از ایــن تکنیــک احــزاب، گروه هــا و شــخصیت های سیاســی ب
اســتفاده و تــالش می کننــد بیــن گــروه رقیــب و طرفــداران آن، مطالــب و اخبــاری بعضــًا 

کــذب انتشــار دهنــد تــا جنــاح رقیــب را نامنســجم و متزلــزل کننــد.

ــا تخطی از قانون ــد، ام ــه می کن ــون« توجی ــه قان ــتناد ب ــا »اس ــود را ب ــای خ ــا و گفته ه ــغ رفتاره مبل
در»تخطــی از قانــون«، احــزاب و شــخصیت های سیاســی تــالش می کننــد مــوارد 

ــد. ــزرگ کنن ــته و ب ــان را برجس ــاری رقیب ــا ناهنج ــی ی غیرقانون

ــا یکدیگــر اســت کــه رابطــه ای قرینه سازی تکنیــک قرینه ســازی در اصــل، مشابه ســازی وقایعــی ب
بــا هــم ندارنــد.

ــد از تجاهل عمدی ــا بتوان ــاآگاه نشــان می دهــد ت ــه بعضــی از مســائل، ن شــخص موردنظــر خــود را ب
زیــر بــار مســئولیت جــواب دادن شــانه خالــی کنــد، کــه البتــه ایــن حربــه در بلندمــدت 
ــار آن هــا را  ــوه می دهــد و اعتب ــد و غیرمســئول جل ــاآگاه، ناکارآم ــرادی ن مســئوالن را اف

ــرد. ــن می ب از بی

ــود، از تمسک به قانون ــده ی خ ــر و عقی ــات نظ ــرای اثب ــا ب ــی، جناح ه ــادالت سیاس ــا و مج در بحث ه
ــا  ــزاب ب ــی و اح ــخصیت های سیاس ــر، ش ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــک می گیرن ــن کم قوانی
ــود  ــر خ ــاندن نظ ــه کرسی نش ــرای ب ــی از آن ب ــیرهای جناح ــن و تفس ــه قوانی ــتناد ب اس

ــد. ــتفاده می کنن اس

2. کارکردهای رسانه در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان 2019
1-2. رسانه ها در سپهر سیاسی افغانستان

حضــور رســانه ها در عرصــه ی سیاســی افغانســتان به ویــژه انتخابــات، پدیــده ای نوظهــور 
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ــد دیگــر  ــا وجــود ایــن، رســانه ها در افغانســتان همانن ــر از دو دهــه اســت. ب و باســابقه ای کم ت
نقــاط جهــان، نقــش مهمــی در ســاخت و مهندســی افــکار عمومــی در ایــن کشــور دارنــد. بــا 
وجــود ایــن، همــواره ایــن ســوال وجــود دارد که آیــا مطبوعــات، رادیــو و تلویزیون در افغانســتان 
قادرنــد شــفافیت در انتخابــات را افزایــش داده و بــه رأی دهنــدگان بــرای تصمیم گیــری مطلــوب 
در انتخابــات، اطالعــات الزم و واقعــی را بدهنــد؟ در ایــن رســانه ها تــا چــه حــد منافــع ملــی، 
ــد  ــا چــه حــد می توانن ــن رســانه ها ت ــدای ســالیق شــخصی، جناحــی و قومــی می شــوند؟ ای ف
ــه افــراد اصلــح از نظــر  ــرای تعییــن سرنوشــت و رأی دادن ب ــه حــق طبیعــی خــود ب مــردم را ب

ملــی و اســالمی آگاه کننــد؟ 
کارکــرد رســانه ها در انتخابــات افغانســتان را بایــد بــا توجــه بــه میــزان توســعه و ســاختار 
ــد  ــا 68درص ــون ب ــو و تلویزی ــال 2010 رادی ــار س ــاس آم ــنجید. براس ــور س ــن کش ــی ای سیاس
ــته،  ــا در ســال های گذش ــیفیک، 2010( ام ــیا پاس ــنتی را دارد. )آس ــوذ، بیشــترین مخاطــب س نف
ــتری  ــت بیش ــی و فعالی ــانه، پویای ــه ی رس ــازی در عرص ــبکه های مج ــط و ش ــانه های برخ رس
دارنــد. زنــان افغانســتان بــه عنــوان نیمــی از جامعــه ی رأی دهنــده، بــروز و ظهــور بیشــتری در 
ایــن عرصــه دارنــد. اندیشــکده ی مطالعــات آســیا پاســیفیک،  رســانه های افغانســتان را بــه پنــج 

دســته تقســیم کــرده اســت: 
ــل  ــی کاب ــون دولت ــو و تلویزی ــامل رادی ــه ش ــتند ک ــی هس ــانه های دولت ــتهی اول، رس دس
ــس  ــت را منعک ــای دول ــتر فعالیت ه ــانه ها، بیش ــته از رس ــن دس ــود. ای ــه می ش ــک روزنام و ی

ــد.  ــت می کنن ــتقر حرک ــت مس ــت های دول ــتای سیاس ــد و در راس می کنن
ــی  ــور کل ــه ط ــه ب ــتند ک ــی هس ــزاب سیاس ــه اح ــته ب ــانه های وابس ــته ی دوم، رس دس
ــه  ــزب مربوط ــرف ح ــتقیما از ط ــانه ها مس ــن رس ــد. ای ــس می کنن ــی را منعک ــای حزب نگرانی ه
حمایــت مالــی می شــوند و احتمــال دارد کــه از بازیگــران خارجــی حامــی حــزب مــورد نظــر 

ــد.  ــت کنن ــز کمــک دریاف نی
دســته ی ســوم، رســانه های مســتقل هســتند کــه شــامل مجموعــه ای از رادیوهــای مســتقل و 
شــبکه های تلویزیونــی و حتــی صفحاتــی در فضــای مجــازی هســتند و بــه تدریــج توانســته اند 
ــی خــود را از  ــای مال ــانه ها، بیشــتر نیازه ــروه از رس ــن گ ــد. ای ــردم را به دســت آورن ــاد م اعتم
افــراد سرشــناس ثروتمنــد و بانفــوذ در داخــل یــا خــارج از افغانســتان و از طریــق جــذب آگهــی 

ــد.  ــن می کنن تأمی
دســته ی چهــارم، رســانه های بــه ظاهــر مســتقل و در عیــن حــال وابســته هســتند کــه بــه 

ــای افراطــی وابســته هســتند.  ــا دیدگاه ه ــی و ی ــای سیاســی، قوم ســازمان ها، گروه ه
ــی از  ــاد بخش ــته اند اعتم ــه توانس ــتند ک ــی هس ــن الملل ــانه های بی ــم، رس ــته ی پنج دس
مــردم، به ویــژه در شــهرهای بــزرگ را بــه دســت آورنــد و در دوره هــای انتخاباتــی، بســیار فعــال 
عمــل می کننــد تــا نامــزدی بــر ســر کار آیــد کــه سیاســت خارجــی هم ســو بــا کشــور میزبــان 

ــته باشــد.  ــی داش ــانه ی بین الملل آن رس
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ــر، رســانه های مجــازی و برخــط هســتند. در دهــه ی  امــا مهم تریــن رســانه ها در ســال های اخی
ــه ی  ــا در ده ــرد، ام ــدا ک ــتان رواج پی ــوک در افغانس ــتفاده از فیس ب ــت و یکم، اس ــرن بیس اول ق
ــر،  ــال حاض ــد. در ح ــه ش ــتری مواج ــال بیش ــا اقب ــور ب ــن کش ــردم ای ــان م ــر در می دوم، توئیت
شــرکت های اینترنتــی بــا قیمــت بســیار کــم، نســل ســوم اینترنــت را در اختیــار مــردم شــهری 
و روســتایی در افغانســتان قــرار داده انــد و همیــن مســأله باعــث افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت 

در ایــن کشــور شــده اســت. 
وزارت مخابــرات افغانســتان در گزارشــی در ژانویــه 2019 اعــالم کــرد در حــال حاضــر، 
ــد.  ــی دارن ــت دست رس ــه اینترن ــتان ب ــر افغانس ــر در سراس ــزار نف ــون و 700 ه ــدود 9 میلی ح

ــه، 2019(  ــو زمان )رادی
فعالیــت در ایــن عرصــه بــه انــدازه ای گســترش یافتــه اســت کــه برخــی از عبــارت جهــاد 
علیــه شــبکه های اجتماعــی اســتفاده کردنــد. براســاس آمــار، در حــال حاضــر تقریبــا 80 درصــد 
مــردم افغانســتان در مناطــق شــهری و روســتایی تلفــن همــراه دارنــد. )نشــنال امــارات، 2018(. 
ــتان  ــال 2016 در افغانس ــان ها در س ــن پیام رس ــنپ چت، پرطرفدارتری ــر و اس ــس اپ، وایب وات
بودنــد. )حســینی، بوئــل،  2018( هرچنــد عمــر تلگــرام در افغانســتان کم تــر از دو ســال اســت، 
امــا ایــن پیام رســان در مــدت کوتاهــی توانســت نفــوذ گســترده ای در جامعــه ی افغانســتان داشــته 
ــات  ــای انتخاب ــی و نامزده ــی و فرهنگ ــرح سیاس ــای مط ــخصیت ها و چهره ه ــر ش ــد. اکث باش

پارلمــان افغانســتان در ســال 2018 از ایــن پیام رســان اســتفاده کردنــد.  )اینترنیــوز، 2017(

جدول زیر، نشان دهنده ی پوشش اینترنتی نسل سوم در افغانستان تا سال 2017 است.
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براســاس اعــالم وزارت مخابــرات افغانســتان،  تــا پایــان ســال 2017، دو میلیــون و شــش صدهزار 
نفــر در افغانســتان عضــو فیس بــوک بودنــد کــه 86درصــد آن هــا مــرد و 14درصــد زن بودنــد. 

در ســال 2016، دو میلیــون و شــش صد هــزار نفــر در افغانســتان عضــو فیس بــوک بودنــد، کــه 
86درصــد آن هــا مــرد و 14درصــد زن بودنــد. نتایــج تحقیقــی کــه موسســه ی اینترنیــوز منتشــر 
ــان،  ــتان را جوان ــی افغانس ــانه های اجتماع ــران رس ــر کارب ــه اکث ــت ک ــن اس ــی از ای ــرد، حاک ک
جمعیــت شــهری و افــراد تحصیل کــرده تشــکیل می دهنــد. از ایــن میــان، حــدود 80 درصــد از 
ایــن اســتفاده کنندگان بیــن 18 الــی 32 ســال هســتند و 96 درصــد آن هــا نیــز می تواننــد بخواننــد 

و بنویســند.  نمــودار زیــر، ایــن پراکندگــی را نشــان می دهــد. )اینترنیــوز افغانســتان، 2017(

ــا 87 درصــد از کاربــران اینترنــت در افغانســتان  در نمــودار زیــر، رنــگ نارنجــی برابــر ب
ــر  ــگ زرد براب ــد. رن ــت، فقــط از گوشــی های هوشــمند اســتفاده می کنن ــرای اســتفاده از اینترن ب
بــا یــازده درصــد کاربــران،  افــرادی هســتند کــه هــم از رایانــه )کامپیوتــر( و هــم از گوشــی های 
ــتند  ــرادی هس ــران، اف ــد کارب ــا دو درص ــر ب ــبز، براب ــگ س ــد. و رن ــتفاده می کنن ــمند اس هوش
ــای  ــه ی تلفن ه ــد. غلب ــتفاده می کنن ــه اس ــط از رایان ــازی فق ــای مج ــتفاده از فض ــرای اس ــه ب ک
هوشــمند بــر رایانــه در اســتفاده از فضــای مجــازی، کامــال مشــهود اســت. )اینترنیــوز افغانســتان: 

 )2017
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ــات  ــان انتخاب ــی، در زم ــپهر سیاس ــازی در س ــانه های مج ــای رس ــن کاربرده ــی از مهم تری یک
ــن  ــود. در ای ــال مشــهود ب ــتان کام ــی 2018 افغانس ــات پارلمان ــذاری آن در انتخاب اســت و اثرگ
ــتی و  ــادی و معیش ــکالت اقتص ــی، مش ــاد سیاس ــردم، فس ــای م ــن نگرانی ه ــه، مهم تری عرص
ــیاری از  ــل بس ــه معض ــی ک ــبکه های اجتماع ــیب ش ــن آس ــا مهم تری ــت. ام ــی اس ــائل امنیت مس
کشــورهای جهــان؛ از جملــه ایــران، فرانســه، چیــن، روســیه، هنــد، ایــاالت متحــده، برزیــل و 
هــر جایــی اســت کــه از ایــن عرصــه ی رســانه ای اســتفاده می شــود، فقــدان نظــم و نبــودن ســاز 
وکارهــای نظارتــی اســت. بــه همیــن دلیــل، فضــای مجــازی بســتر مناســبی بــرای اخبــار جعلــی، 

ــود.  ــوب می ش ــا محس ــب رقب ــایعات و تخری رواج ش
2-2. پیشینه ی نقش رسانه ها در انتخابات ریاست جمهوري افغانستان

1-2-2. نقش رسانه های داخلی و خارجی در انتخابات ریاست جمهوری 2014 
رســانه های داخلــی و خارجــی؛ اعــم از ســنتی و نویــن، در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــانه های  ــی رس ــا برخ ــگام ب ــی هم ــانه های داخل ــی رس ــد. برخ ــال بودن ــیار فع ــال 2014 بس س
خارجــی بــه جنــگ رســانه ای روی آورده بودنــد. بعــد از آنکــه انتخابــات بــه دور دوم کشــیده 
ــان  ــتان از  می ــات افغانس ــیون انتخاب ــان، کمیس ــد. در آن زم ــی ش ــه دو قطب ــال جامع ــد، عم ش
داوطلبــان نامــزد انتخاباتــی، یــازده نفــر را واجــد صالحیــت بــرای احراز مقــام ریاســت جمهوری 
دانســت. )الجزیــره، 22 اکتبــر 2013( رد صالحیــت پنج نفــر دیگــر بــه دالیــل مختلــف؛ از جملــه 
ــه  ــا ب ــان تبلیغــات، برخــی از نامزده ــود. در زم ــا، ب ــا تعــداد کــم امضاه ســطح ســواد کــم و ی
ــات  ــی انتخاب ــن مناظره هــای تلویزیون ــا خــارج شــدند. اولی ــه ی رقایت ه ــع دیگــری از صحن نف
ــرف  ــرزی، اش ــوم ک ــداهلل، قی ــداهلل عب ــی عب ــزد؛ یعن ــج نام ــا حضــور پن ــه 2014 ب ــاه فوری در م
غنــی احمــدزی، زلمــی رســول و عبدالرحیــم ورداک، برگــزار شــد. ایــن مناظــره بــر ســه محــور 
امنیــت،  اقتصــاد و فســاد متمرکــز شــده بــود. بــرای اولین بــار در تاریــخ سیاســی افغانســتان، یــک 
مناظــره ی انتخاباتــی برگــزار می شــد و توانســت توجــه بســیاری از رأی دهنــدگان را جلــب کنــد. 
ــات  ــن موضوع ــکا، از مهم تری ــتان و امری ــان افغانس ــی می ــکاری امنیت ــه ی هم ــاد از توافق نام انتق
چالشــی در ایــن مناظــره بــود. ســاختار سیاســی از مســائلی بــود کــه عبــداهلل عبــداهلل آن را بــه 
ــی در افغانســتان را  ــی ریاســت جمهــوری و پارلمان ــش کشــید و وعــده داد، نظــام انتخابات چال
ــد  ــم وردک معتق ــول و عبدالرحی ــی رس ــرزی، زلم ــوم ک ــه قی ــی ک ــد داد. در حال ــر خواه تغیی

بودنــد، همیــن نظــام را حفــظ خواهنــد کــرد. )طلــوع، پنجــم فوریــه 2014(
ــزد؛ داوود  ــار نام ــن مناظــره چه ــه 2014 برگــزار شــد. در ای ــن مناظــره در 18 فوری دومی
ســلطان زوی، محمدنــادر نعیــم، هدایــت امیــن ارســال و قطب الدیــن هــالل، شــرکت داشــتند و 
محــور اصلــی آن نیــز هماننــد مناظــره ی اول بــر ســه مســأله ی امنیتــی، اقتصــادی و فســاد متمرکز 
ــود. در مناظــره ی ســوم کــه در چهــارم مــارس 2014 برگــزار شــد، ســه نامــزد؛ یعنــی  شــده ب
ــاره ی سیاســت خارجــی  ــداهلل، اشــرف غنــی احمــدزی و زلمــی رســول بیشــتر درب ــداهلل عب عب
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ــد.  ــد کردن ــتان تاکی ــکا از افغانس ــل امری ــینی کام ــر عقب نش ــزد ب ــه نام ــر س ــدند. ه ــز ش متمرک
هرســه نامــزد بــر کمــک پاکســتان بــه طالبــان تاکیــد و آن را تقبیــح کردنــد. 

ــرات 2014  ــه در مناظ ــت ک ــن اس ــی از ای ــرات حاک ــوای مناظ ــل محت ــای تحلی یافته ه
ــی  ــای اقناع ــا از فراینده ــای نامزده ــتر رویکرده ــی و سیاســت خارجــی، بیش در مباحــث امنیت
ــری مطــرح شــده  ــات و برنامه هــای دقیق ت ــا جزئی ــه ب ــی ک ــا آن رویکردهای ــود، ام برخــوردار ب
بــود، بــا اقبــال افــکار عمومــی مواجــه شــد، امــا در محورهــای اقتصــادی و فســاد، رویکــرد اکثــر 
نامزدهــا تبلیغــی بــود، به ویــژه در زمینــه ی ایجــاد اشــتغال و مبــارزه بــا فســادهای ســازمان یافته، 
ــید.  ــر می رس ــز به نظ ــا، مبالغه آمی ــدر وعده ه ــواد مخ ــاق م ــد و قاچ ــا تولی ــارزه ب ــه مب از جمل
ــی  ــای اقناع ــز از رویکرده ــوع نی ــن دو موض ــدزی در ای ــی احم ــرف غن ــداهلل و اش ــداهلل عب عب
بیشــتری در مقایســه بــا نامزدهــای دیگــر اســتفاده کــرده بودنــد. در دور اول انتخابــات، عبــداهلل 
عبــداهلل بــا 45 درصــد آراء و اشــرف غنــی احمــدزی بــا 31 درصــد بــه دور دوم راه یافتنــد. در 
دور دوم، اشــرف غنــی احمــدزی بــا کســب 56 درصــد بــر عبــداهلل عبــداهلل بــا 43 درصــد پیــروز 

شــد. )نیویــورک تایمــز، ســپتامبر 2014(
ــات ریاســت جمهــوری افغانســتان بعــد از اعــالم  ــش رســانه ای در انتخاب ــن آرای مهم تری
ــکا  ــژه امری ــی به وی ــانه های خارج ــد. رس ــاز ش ــات آغ ــب در انتخاب ــدن تقل ــج و مطرح ش نتای
ــکاف های  ــردن ش ــی و فعال ک ــاد تفرقه افکن ــب و ایج ــل تقل ــر طب ــدت ب ــه ش ــس ب و انگلی

ــد.  ــتان کوبیدن ــی در افغانس اجتماع
2-2-2. رسانه های داخلی و خارجی در انتخابات پارلمانی 2018

 در انتخابــات پارلمانــی 2018، نقــش رســانه های اجتماعــی و شــبکه های مجــازی 
ــود. هریــک از نامزدهــای انتخاباتــی  ــه شــدت ملمــوس و مشــهود ب ــر تلفــن همــراه ب مبتنــی ب
ــد. در  ــی خــود را مطــرح می کردن ــای اصل ــبکه های مجــازی، وعده ه در صفحــات خــود در ش
ــا، یارگیری هــای مجــازی،  ــان رقب ــی 2018، درگیری هــای مجــازی می ــی پارلمان فضــای انتخابات
انتشــار اخبــار جعلــی، شــایعات مختلــف و هم چنیــن ایجــاد رعــب و هــراس دربــاره ی احتمــال 

ــده می شــد.  ــری دی ــه مقرهــای رأی گی حمــالت تروریســتی ب
3-2-2. آرایش رسانه ای در زمان ثبت نام نامزدهای انتخاباتی 2019

در آرایــش رســانه ای در زمــان ثبــت نــام نامزدهــای انتخاباتــی، از چندیــن تکنیــک اســتفاده 
ــت.  ــه داش ــی ادام ــام انتخابات ــت ن ــان ثب ــان پای ــا زم ــه ت ــی ک ــای احتمال ــک نامزده ــد. تکنی ش
رســانه هایی نظیــر بــی بــی ســی و ســی ان ان بــه پیشــینه ای از هرکــدام از نامزدهــای احتمالــی 
ــد؟،  ــک می آی ــد؛ تکنی ــخصیت ها می گنجانن ــی ش ــالی معرف ــود را الب ــای خ ــه و پیام ه پرداخت
نمی آیــد؟ تــا پایــان ثبت نــام نامزدهــا ادامــه داشــت. ایــن فراینــد تــا زمــان اعــالم افــراد واجــد 
ــات  ــیون انتخاب ــزارش کمیس ــاس گ ــه دارد. براس ــات ادام ــیون انتخاب ــط کمیس ــت توس صالحی
افغانســتان، 70 نفــر بــرای رقابــت در ایــن انتخابــات ثبــت نــام کرده انــد. )افغانســتان آنالیســت، 

ــه 2019( ژانوی
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ــی، اقتصــادی و  ــات افغانســتان حــول ســه موضــوع امنیت ــن موضوع در حــال حاضــر، مهم تری
فســادهای ســاختاری در ایــن کشــور اســت. مســلما نامزدهــای انتخاباتــی بیــش از هــر چیــز دیگر 
ــا مصــداق بیشــتر  ــر ایــن مســائل تمرکــز خواهنــد کــرد. امــا نامزدهایــی کــه بتواننــد دقیق تــر و ب ب
ــز  ــق تمرک ــن مصادی ــرروی ای ــه ب ــی و آگاهان ــق عین ــای دقی ــا برنامه ریزی ه ــی ب ــای اقناع و در فراینده
ــا وفــاداری قابــل اطمینان تــری جــذب کننــد. در شــش دســته  کننــد، می تواننــد افــراد بیشــتری را ب
ــا محورهــای  ــه آن اشــاره شــد، رویکردهــای تبلیغــی و اقناعــی ب رســانه ی کــه پیــش از ایــن ب

ــود.  ــده می ش ــر دی زی
4-2-2. رویکردهای تبلیغی و اقناعی

در ذیل، نمونه هایی از مقوله های رویکردهای تبلیغی و اقناعی آورده می شود: 
1( برجسته ســازی احتمــال تقلــب در انتخابــات: خبرگــزاری رویتــرز در اولیــن عناویــن مربــوط 

بــه افغانســتان، احتمــال تقلــب در انتخابــات افغانســتان را مطــرح کــرد.
2( برجسته ســازی نگرانی هــای امنیتــی: رســانه های بین المللــی غربــی و مداخله گــر در امریــکا و 
ــد. نشــنال اینترســت  ــال می کنن ــن رویکــرد را دنب ــا در داخــل افغانســتان، ای ــه آنه رســانه های وابســته ب
ــن  ــت غیرممک ــح را مأموری ــرات صل ــت، مذاک ــا دول ــان ب ــات طالب ــته کردن اختالف ــا برجس ــکا ب امری

ــت، 2019( ــنال اینترس ــد. )نش ــات کوبی ــل اختالف ــر طب ــف و ب توصی
ــه  ــور توجی ــه منظ ــات ب ــردن انتخاب ــرای امنیتی ک ــالش ب ــی: ت ــد انتخابات ــردم از فراین ــردن م 3( مأیوس ک

مداخلــه ی خارجــی.
4( برجســته کردن اختالفــات دولــت و طالبــان: شــبکه ی الجزیــره در تحلیل هــای خــود بــر ایــن رویکــرد 

ــد.  ــد می کن تاکی
ــه  ــرار گرفت ــتان ق ــانه های افغانس ــه رس ــورد توج ــی، م ــای اقناع ــوارد، رویکرده ــی م در برخ

اســت.
1( تالش برای امیدآفرینی. 

2( تشویق برای افزایش مشارکت سیاسی و آگاه کردن به حق تعیین سرنوشت.
3( تــالش بــرای نزدیک کــردن گروه هــای قومــی و مذهبــی و اهمیــت نقــش آن هــا در افزایــش 

مشــارکت سیاســی. 

نتیجه گیري
ــمي  ــانه هاي رس ــر رس ــش و تاثی ــدن نق ــه چالش گرفته ش ــد و ب ــانه هاي جدی ــور رس ظه
ــر  ــتان، تاثی ــهروندان افغانس ــانه اي ش ــرف رس ــانه اي و مص ــواد رس ــول در س ــو، تح از یک س
ــود در  ــت خ ــگاه و موقعی ــظ جای ــراي حف ــانه ها ب ــوي رس ــز تکاپ ــي و نی ــانه هاي خارج رس
جــذب و اقنــاع مخاطــب، همگــي اهمیــت و حساســیت نقــش رســانه ها در انتخابــات افغانســتان 
ــانه های  ــژه رس ــانه ها، به وی ــا، رس ــواهد و یافته ه ــاس ش ــن رو، براس ــد. از ای ــان مي ده را نش
اجتماعــی، نقــش و کارکــرد مهمــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری 2019 ایفــا خواهنــد کــرد. 
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در حــال حاضــر، ایــن رســانه ها بــه اولیــن منبــع دریافــت اطالعــات بــرای رأی دهنــدگان افغــان 
تبدیــل شــده اســت. شــرایط جامعــه ی افغانســتان و وضعیــت خــاص آن اقتضــا مي کنــد نامزدهــا 
ــد و از  ــم کنن ــرد خــود را تنظی ــر اســاس رویکــرد اقناعــي، راهب ــات ب و فعــاالن سیاســي انتخاب
ــه تهدیــدات امنیتــي منجــر شــود.  ــد ب راهبــرد تبلیغاتــي دوري کننــد. راهــکار تبلیغاتــي مي توان
ــراي  ــب ب ــن مخاط ــر ذه ــود )تغیی ــه مقص ــل ب ــرای نی ــد ب ــه و هدف من ــی آگاهان ــغ سیاس تبلی
ــز،  ــرای حصــول مقصــود نی ــه ب ــی اســت ک ــد( طراحــی می شــود و بدیه ــاري جدی ایجــاد رفت
ــوع ابزارهــا و  ــده ی ن نوعــی اصــرار پنهــان و آشــکار همــراه اســت کــه ایــن اصــرار، تعیین کنن
شــیوه های تبلیغاتــی اســت کــه متناســب بــا مخاطبــان و تنــوع آنــان اســتفاده می شــود. بنابرایــن، 
ــه  ــوس( ب ــدرت )غیرمحس ــال ق ــرای اعم ــدی ب ــی، فرآین ــغ سیاس ــر تبلی ــت در ه ــوان گف می ت
منظــور تغییــر نگــرش و رفتــار مخاطبــان در جهــت هــدف مــورد نظــر نهفتــه اســت. ایــن امــر 
ــز ابزارهــای متناســب اعــم از  ــرد و براســاس آن نی ممکــن اســت وجــوه مختلفــی به خــود بگی
شــیوه های ارتبــاط میان فــردی یــا شــیوه های ارتبــاط جمعــی اســتفاده شــود. امــا آنچــه بدیهــی 
اســت اینکــه، وســایل ارتبــاط جمعــی و به طــور کلــی رســانه ها، امــروزه یکــی از وجــوه بــارز 
تبلیغــات سیاســی بــه شــمار می رونــد. وجــوه دیگــر در هــر تبلیــغ سیاســی، جامعــه ی مخاطبــان 
ــام  ــوای پی ــود و محت ــراز می ش ــان اب ــر آن ــذاری ب ــدف تأثیرگ ــا ه ــی ب ــام سیاس ــه پی ــت ک اس
سیاســی را بــرای مخاطبــان مختلــف تعییــن و ســپس بــا برنامه ریــزی مشــخص بــرای ارایــه ی آن 
ــف تبلیغــی،  ــاط جمعــی و شــیوه های مختل ــری وســایل ارتب ــا به کار گی ــد، آن گاه ب ــدام می کنن اق

ــد. ــری می کنن ــورد نظــر پی گی ــا حصــول نتیجــه ی م ــت را ت هدای
ــیر  ــی را در مس ــکار عموم ــا اف ــه تنه ــد ن ــی می توان ــای اقناع ــل، فراینده ــه ی مقاب در نقط
ــی در  ــجام مل ــات و انس ــاد ثب ــی در ایج ــش مهم ــد نق ــه می توان ــد، بلک ــکل ده ــتی ش درس
ــم  ــد ه ــی می توان ــای تبلیغ ــه، فراینده ــال آنک ــد. ح ــته باش ــات داش ــس از انتخاب ــای پ فراینده
ــه  ــد و ب ــته باش ــرب داش ــش مخ ــس از آن، نق ــای پ ــم در فراینده ــات و ه ــان انتخاب در زم
ــش  ــن پژوه ــای ای ــود. یافته ه ــی منجــر ش ــی- مذهب ــکاف های قوم ــه و ش ــدن جامع دوقطبی ش
نشــان داد، در جریــان ثبــت نــام انتخابــات در زمینه هــای امنیتــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی، 
رویکــرد تبلیغاتــی بــر اقناعــی غلبــه کــرده اســت. حــال آنکــه الزامــات و بایســته های فــراروی 
ــد  ــی باش ــای اقناع ــه ســمت فراینده ــا ب ــت نامزده ــز فعالی ــه تمرک ــد معطــوف ب ــات بای انتخاب
ــت  ــی و پیشــرفت کشــور هدای ــی در مســیر درســت و در جهــت تعال ــکار عموم ــه در آن اف ک
ــه و  ــدن جامع ــه دوقطبی ش ــا ب ــود ت ــز ش ــی پرهی ــرد تبلیغات ــل، از رویک ــود و در مقاب می ش

فعال شــدن شــکاف ها منجــر نشــود.
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ــی و  ــی، فرهنگ ــل اجتماع ــه ی عوام ــی: مطالع ــی دو فضای ــارکت سیاس ــی )1396(. مش ــام، صفرعل 1. پی
ــل(.  ــه: دانشــجویان دانشــگاه کاب ــن )موردمطالع ــن و آفالی ــا مشــارکت سیاســی آنالی ــط ب سیاســی مرتب

ــیراز. ــگاه ش ــی دانش ــوم اجتماع ــت و عل ــاد، مدیری ــکده اقتص ــتری در دانش ــه ی دوره ماس پایان نام
2. ســاالري فر و دیگــران )1387(. روان شناســی اجتماعــی بــا نگــرش بــه منابــع اســالمی. قــم: پژوهشــگاه 

حــوزه و دانشــگاه، چــاپ ســوم.
3. علــي زاده، حســین)1390(. نقــش شــبکه های تلویزیونــی خصوصــی در توســعه ی سیاســی افغانســتان. 

پایان نامــه کارشناســي ارشــد علــوم ارتباطــات دانشــگاه عالمــه طباطبایــي.
4. قانون اساسي افغانستان )1382(.

5. کوئن، ویلیامز)1386(. درک تئوري رسانه. ترجمه ی رحیم قاسمیان. تهران: نشر ساقي.
6. مــک کوایــل دنیــس )1387(. مخاطب شناســي. ترجمــه ی مهــدي منتظــر قائــم. تهــران: دفتــر مطالعــات 

و توســعه ی رســانه ها، چــاپ چهــارم.
ب( مقاالت

ــن  ــات دوازدهمی ــی در تبلیغ ــانه های جمع ــش رس ــی و نق ــز( آسیب شناس ــم )1396، پایی ــی، قاس 7. ارباب
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران. فصلنامــه مطالعــات منافــع ملــی:  ســال ســوم، شــماره نهــم. 

ــدا و  ــزاری ص ــو. خبرگ ــکای جنوبی ــل در امری ــداد برزی ــونارو، امت ــه )1397(. بولس ــاری، تهمین 8. بختی
.http://www.iribnews.ir/fa/news ســیما: 

ــي.  ــد میرعابدین ــه احم ــب. ترجم ــغ و ترغی ــا )1372(. تبلی ــل، ویکتوری ــاووت، گارت  اس؛ اودان 9. ج
ــل 16. ــماره مسلس ــارم، ش ــماره چه ــارم، ش ــال چه ــانه: س ــه رس فصلنام

ــق: اداره کل  ــه اف ــي. فصلنام ــات سیاس ــگردهاي تبلیغ ــا و ش ــره )1390(. تکنیک ه ــمندي، زه 10. دانش
ــران. ــت سیاســي صــدا و ســیماي ای ــوزش و پژوهــش معاون آم

ــنادي در  ــناختي پژوهــش اس ــي روش ش ــان )1394(. مبان ــش ایم ــي فســایي، ســهیال؛ عرفان من 11. صادق
علــوم اجتماعــي. راهبــرد مجلــه ی فرهنــگ، شــماره29.
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بررسی میزان تحمل اقلیت ها در سازمان همکاری های 
شانگهای به عنوان یک عامل انسجام بخش

امین رضایی نژاد*

* معاون علمی مرکز مطالعات شبه قاره، قم، ایران.

چکیده
ــه ي اورآســیایي  ــور در پهن ســازمان همکاري هــاي شــانگهاي یکــي از ســازمان هاي نوظه
ــد  ــن در آن، مي توان ــیه و چی ــون روس ــورهایي چ ــت کش ــه عضوی ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک مي باش
ــزان  ــوع و می ــم ن ــن فه ــته و هم چنی ــل داش ــت بین المل ــه ي سیاس ــده در عرص ــي تعیین کنن نقش
ــي و  ــگاه فعل ــي در درک جای ــي اساس ــد نقش ــازمان مي توان ــن س ــاي ای ــن اعض ــي بی هم گرای

ــد.  ــته باش ــل داش ــط بین المل ــانگهاي در رواب ــاي ش ــازمان همکاري ه ــده ی س آین
نظریــه ي ارتباطــات کارل دویــچ و اصطــالح اجتمــاع امنیتــي کــه در نظریــه ي وي طــرح 
ــون:  ــي چ ــي عوامل ــا بررس ــد. ب ــاز باش ــن نی ــوي ای ــي جواب گ ــد به خوب ــت، مي توان ــده اس ش
ــواع  ــزان طیــف وســیعي از ان ــا می ــن واحدهــاي سیاســي هم گــرا و ی ســازگاري ارزش هــاي بی
ــن  ــرد کــه در ای ــي ب ــن آن هــا پ ــي در بی ــزان هم گرای ــه می ــوان ب ــن آن هــا، مي ت ارتباطــات در بی

ــه شــده اســت. ــن موضوعــات پرداخت ــه ای پ ژوهــش ب

کلیدواژگان: هم گرایي، هم گرایي منطقه اي، منطقه گرایي، اجتماع امنیتي، سازگاری ارزش ها.
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مقدمه
ــران  ــال 1996 س ــالس س ــه اج ــانگهای ب ــکاری ش ــازمان هم ــذاری س ــابقه ی پایه گ س
ــردد  ــاز می گ ــانگهای ب ــتان در ش ــتان و قرقیزس ــتان، قزاقس ــن، تاجیکس ــیه، چی کشــورهای روس
ــادی  ــرده و نه ــه« امضــا ک ــای منطق ــی در مرزه ــاد نظام ــق اعتم ــرای »تعمی ــده ای را ب ــه معاه ک
موســوم بــه گــروه پنــج را تاســیس کردنــد. بــا قبــول عضویــت ازبکســتان در ســال 2001، ایــن 
گــروه نــام خــود را بــه ســازمان همــکاری شــانگهای  تغییــر داد. اکنــون ایــن ســازمان میزبــان 
دو عضــو دائــم شــوراي امنیــت ســازمان ملــل متحــد بــوده، پاکســتان و هنــد را در ســال 2017 
بــه جمــع اعضــاء دائــم خــود اضافــه کــرده و چندیــن عضــو ناظــر از جملــه افغانســتان را در 

ــد. ــود می بین ــالیانه ی خ ــات س جلس
ــارزه  ــه ی مب ــه در زمین ــه از جمل ــیای میان ــی در آس ــای امنیت ــازمان، همکاری ه ــن س ای
بــا تروریســم، جنبش هــای جدایی طلبانــه و افراط گرایــی مذهبــی و هم چنیــن گســترش 
ــه اهــداف خــود اعــالم کــرده اســت. ــادالت فرهنگــی را از جمل همکاری هــای اقتصــادی و مب
اعضــای ثابــت و ناظــر ســازمان همکاری هــای شــانگهای، ســازنده ی یکــی از بزرگ تریــن 
ــدگان و  ــن تولیدکنن ــورها بزرگ تری ــن کش ــتند. ای ــان هس ــی جه ــادی و نظام ــای اقتص قدرت ه
ــن را  ــره ی زمی ــاحت ک ــد از مس ــد و 25 درص ــکیل می-دهن ــرژی را تش ــدگان ان مصرف کنن
به خــود اختصــاص داده انــد. ایــن ســازمان یــک چهــارم جمعیــت کــره ی زمیــن را در برگرفتــه 
اســت، 6 عضــو دائــم ایــن ســازمان شــامل 61 درصــد از مســاحت اورآســیا و داراي 8 درصــد 

ــند. ــان مي باش ــر گاز جه ــد ذخای ــام و 31 درص ــت خ ــده ی نف ــر اثبات ش ذخای
بســیاری از ناظــران ســازمان های بین المللــی، ســازمان همکاری هــای شــانگهای را 
ســازمانی بــرای مقابلــه بــا ناتــو می داننــد و بــر ایــن باورنــد کــه دلیــل اصلــی شــکل گیری ایــن 
ــن و  ــی ایاالت متحــده در کشــورهای بزرگــی چــون چی ــه ی احتمال ــا مداخل ــه ب ســازمان، مقابل

ــوده اســت.  ــا ایجــاد درگیــری نظامــی در منطقــه ب روســیه ی
ــال در ســازمان همکاري هــاي اقتصــادي  ــه کشــورهاي فع ــا شــواهد نشــان مي دهــد ک ام
ــورها از  ــن کش ــند. ای ــي مي باش ــاًل متفاوت ــتراتژیک کام ــداف اس ــانگهاي، داراي اه ــي ش و امنیت
ــان، داراي  ــک از آن ــي برخــوردار هســتند و از ســوي دیگــر، هری ــت متفاوت ــاي امنی مطلوبیت ه
ــر، ممکــن اســت منجــر  ــن ام ــوده کــه همی ــا یکدیگــر ب ــي ب قابلیت هــاي اقتصــادي غیرهم گون

ــانگهاي شــود. ــاي ش ــازمان همکاري ه ــي س ــدي اجرای ــه ناکارآم ب
بــا توجــه بــه اینکــه از نظــر اعضــاء دائــم ایــن ســازمان؛ مخصوصــا چیــن، روســیه و هنــد، 
افغانســتان یکــی از نامزدهــای عضویــت دائــم در ایــن ســازمان اســت. بررســی عواملــی کــه منجر 
بــه عــدم شــکل گیري یــک اجتمــاع امنیتــی -تکثرگــرا یــا ادغام شــده- در بیــن کشــورهاي عضــو 
ــات  ــه ی ارتباط ــچ در نظری ــگ دوی ــه کارل ولفگان ــه ک ــاس آنچ ــود، )براس ــازمان می ش ــن س ای
تبییــن می کنــد( مي توانــد گرهــي از فهــم آینــده ی احتمالــي ایــن ســازمان بــاز کــرده، تــا جایــی 
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ــن  ــر روی ای ــری ب ــن تصمیم گی ــن ســازمان و هم چنی ــی ای ــده ی احتمال ــر ســر آین ــوان ب ــه بت ک
موضــوع کــه آیــا افغانســتان بایــد بــه ایــن ســازمان بپونــدد یــا خیــر، اظهارنظــر کــرد.

 
1. نظریه ي ارتباطات 

ــدود  ــه ای مح ــطح منطق ــه س ــود را ب ــی خ ــه ی هم گرای ــه نظری ــدون آنک ــچ، ب کارل دوی
ــای  ــی آن، واحده ــه ط ــد ک ــد( می دان ــوان فرآین ــي به عن ــدی )هم گرای ــی را رون ــد، هم گرای کن
مختلــف بــه منظــور دســت یابی بــه صلــح بــا یکدیگــر همــکاری می کننــد. در حقیقــت جنــگ 
از روابــط بیــن واحدهــاي هم گــرا حــذف شــده اســت. )Deutsch, 1957, p115( اصــرار دویــچ بــر 
ــه ی  ــه زمینه هــاي تاریخــي زمــان ارائ ــوان ب ــط را مي ت ــارت حــذف جنــگ از رواب ــر عب ــه ب تکی

ایــن نظریــه کــه پــس از جنــگ دوم جهانــي مي باشــد، مرتبــط دانســت.
1-1. انواع هم گرایی

کارل دویــچ معتقــد اســت، پیش شــرط ها و هم چنیــن علــل مقدمــی هــم بــرای 
ــا و  ــص ارزش ه ــا، تخصی ــد ارزش ه ــد از: تولی ــه عبارتن ــت، ک ــی الزم اس ــکل گیری هم گرای ش
ــی را در دو  ــواع هم گرای ــش، ان ــه یافته های ــه ب ــا توج ــازی. )Deutsch, 1957, p30( وی ب هویت س

شــکل ذیــل ممکــن می دانــد: هم گرایــی ادغام شــده و هم گرایــی متکثــر.
ــاي  ــراد در دوره ه ــان اف ــي در می ــادالت اجتماع ــر مب ــم بیش ت ــا تراک ــچ، ب ــدگاه دوی از دی
طوالنــي زمانــي، اجتماعــات جدیــدي بــر مبنــاي هویتــي مشــترک شــکل  مي گیــرد کــه ســرانجام 
مي توانــد بــه خلــق یــک ابردولــت بــا نهادهــاي متمرکــز منجــر شــود؛ بــه بیــان دیگــر، او بــه ایــن 
موضــوع مي پــردازد کــه چگونــه ممکــن اســت اجتمــاع سیاســي در مقیاســي وســیع گســترش 
ــرد. در  ــد دربر گی ــز دارن ــوه اي نی ــم بالق ــي تخاص ــه حت ــک را ک ــاع کوچ ــن اجتم ــد و چندی یاب
میــان اجتماعــات سیاســي، اجتماعاتــي کــه جنــگ از روابــط آن هــا حــذف مي شــود،  »اجتمــاع 
امنیتــي« نــام دارنــد کــه بــه طــور خــاص کانــون توجــه دویــچ را تشــکیل مي دهنــد. وي بــه دو 
ــاع  ــد. در اجتم ــاره مي کن ــرا« اش ــي کثرت گ ــاع امنیت ــي ادغام شــده« و »اجتم ــاع امنیت ــوع »اجتم ن
ــا در  ــه رو هســتیم. ام ــا یــک حکومــت واحــد و حاکمیتــي واحــد روب ــا ب ــي ادغام شــده، م امنیت
ــد و ادغامــي  ــا دولت هــاي حاکــم وجــود دارن اجتمــاع امنیتــي کثرت گــرا، چندیــن حکومــت ب

)Deutsch, 1957, p30( .صــورت نگرفتــه اســت
آنچــه از گفته هــاي دویــچ در مــورد اجتماعــات امنیتــي برداشــت مي شــود مــا را بــه ســمت 
ــیون  ــک فدراس ــد ی ــده همانن ــي ادغام ش ــاع امنیت ــه اجتم ــد ک ــوق مي ده ــري س ــن نتیجه گی ای
ــک کنفدراســیون مواجــه هســتیم.  ــا ی ــا ب ــرا؛ م ــي کثرت گ ــا در اجتمــاع امنیت ــد، ام عمــل مي کن
در شــکل اول اجتمــاع امنیتــي؛ شــاهد مثــال مــا کشــور ایــاالت متحــده ی امریــکا مي باشــد کــه 
ــر  ــر حاض ــي در عص ــوع از هم گرای ــن ن ــکل گیري ای ــکان ش ــه ام ــت ک ــان داده اس ــه نش تجرب
ــن  ــود بی ــت موج ــه وضعی ــوان ب ــي دوم، مي ت ــاع امنیت ــت، و در اجتم ــر اس ــر امکان پذی کم ت

کشــورهاي ایــاالت متحــده و کانــادا و ایــاالت متحــده و مکزیــک اشــاره کــرد.
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1-1-1. اجتماع امنیتي ادغام شده
ــک  ــتقل در ی ــد مس ــتر از دو واح ــا بیش ــام دو ی ــي ادغ ــده، یعن ــی ادغام ش ــاع امنیت اجتم
ــد  ــند؛ مانن ــام باش ــس از ادغ ــت مشــترک پ ــک دول ــه داراي ی ــه اي ک ــه گون ــر، ب واحــد بزرگ ت
ــدرت  ــراي کســب ق ــد ب ــاع جدی ــت، اجتم ــن حال ــاالت متحــده. )Deutsch, 1957, p29( در ای ای

ــه اســت. ــل، شــکل گرفت ــراي هــر دو دلی ــا ب ــت مشــترک و ی ــا هوی بیشــتر و ی
ــر  ــرط زی ــود ده ش ــده(، وج ــاالت متح ــال ای ــده )مث ــی ادغام ش ــق هم گرای ــورد تحق در م

الزم اســت: 
1( سازگاری متقابل ارزش های عمده ی رفتار سیاسی.

ــان  ــه ارمغ ــترک ب ــاي مش ــه پاداش ه ــری ک ــر و مقیدت ــادی قوی ت ــتگی اقتص ــتن هم بس 2( داش
آورد.

3( رشد اقتصادي برتر حداقل برخي اعضاء در مقابل دیگر واحدهای عضو.
4( پیوندهای نقض نشده ی جوهری در ارتباطات فرامرزی کشورهای مایل به هم گرایی.

5( جذب بخش عمده اي از نخبگان سیاسی، حداقل در درون بعضي از واحدهای سیاسی.
6( چندالیه گی دامنه ی جریان اطالعات و هم چنین وجود مبادالت متقابل.

ــن واحدهــای  ــادالت بی ــان ارتباطــات و مب ــب جری ــاداش سراســری نســبی در قال ــران پ 7( جب
هم گراشــده.

8( جابه جایی نقش های گروهی )اقلیت- اکثریت( در درون واحدهای سیاسی.
9( قابلیت پیش بینی رفتاری.

 Deutsch,( .افزایــش چشــم گیر ظرفیــت سیاســی و اداری حد اقــل بعضــي از اعضــاي جامعــه )10
)1957, p29

2-1-1. اجتماع امنیتي کثرت گرا
در ایــن نــوع جامعــه ی امنیتــي، اجــزاء اصلــي تشــکیل دهنده جامعــه )کشــورها(، اســتقالل 
خــود را حفــظ مي کننــد؛ ماننــد کشــورهاي امریــکاي شــمالي. )Deutsch, 1957, p29( امــا جنــگ 
ــه عنــوان مرزهــاي غیرنظامــي شــناخته مي شــود.  از روابــط حــذف شــده و مرزهــاي طرفیــن ب
در ایــن نــوع هم گرایــي، یــک یــا بیــش از یــک واحــد کشــور بایــد نقــش هســته ي اجتمــاع را 
بــازي کننــد، به صورتــي کــه از دیگــر واحدهــا از نظــر شــرایط اقتصــادي، سیاســي، نظامــي و...، 
ــوق را داشــته باشــد.  ــاي ف ــا، در زمینه ه ــه دیگــر واحده ــوان یاري رســاني ب ــوده و ت ــر ب قوي ت

)Deutsch, 1988, p181(

شروط تشکیل یک جامعه ی امنیتي کثرت گرا قرار ذیل اند:
1( سازگاري ارزش هاي اصلي.

2( ارتباطات اجتماعي بین واحدهاي هم گرا.
3( رفت وآمد افراد بین واحدهاي شرکت کننده در جامعه.

4( کثرت و تعادل تراکنش ها.
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)Deutsch, 1957, p46-59( .پیش بیني پذیري متقابل در رفتارها )5
در نهایــت، مي تــوان نظریــه ي ارتباطــات را بــا ادغــام شــروط بــاال بــه چهــار شــرط زیــر 

تبدیــل کــرد:
1( پاسخگویی حکومت ها و طبقات سیاسی به نیازهای موجود در دیگر واحدها.

2( سازگاري ارزش ها.
3( ارتباطات بین واحدهاي سیاسي.

4( پیش بیني پذیري رفتارها.
2-1. مفهوم اجتماع امنیتي از منظر دویچ

مفهــوم اجتمــاع امنیتــي به وســیله ي کارل دویــچ خلــق شــده و مبنــاي آن جوامعــي اســت 
ــد.  ــذف کرده ان ــود ح ــط خ ــکالت( از رواب ــل مش ــراي ح ــي ب ــوان روش ــگ را )به عن ــه جن ک
ــي  ــراي »گروه ــي را ب ــه ي امنیت ــود جامع ــه ي خ ــاي اولی )Deutsch, 1957, p3( وي در پژوهش ه

ــود دارد و  ــاع« وج ــاس اجتم ــا »احس ــان آن ه ــده اند« و در می ــع ش ــم جم ــه دور ه ــردم ک از م
هم چنیــن »نخبــگان و عامــه ي ایــن اجتمــاع حداقــل بــه ایــن توافــق رســیده اند کــه مشــکالت 
اجتماعــي متــداول را توســط تغییــر صلح آمیــز  حــل کننــد« )Deutsch, 1957, p5( تعریــف 
ــداول  ــي مت ــکالت اجتماع ــل مش ــل و فص ــي »ح ــه معن ــز ب ــر صلح آمی ــن تغیی ــد. هم چنی مي کن
 Deutsch,( .ــد ــترده « مي باش ــي گس ــروي فیزیک ــتفاده از نی ــدم اس ــازي و ع ــیله ي نهادس به وس

)1957, p5

ــي  ــاع امنیت ــي اجتم ــد. یک ــن مي کن ــي را تبیی ــاع امنیت ــه از اجتم ــن دو گون وي هم چنی
ــتقل،  ــي مس ــد سیاس ــتر از دو واح ــا بیش ــه در آن دو ی ــده( ک ــاالت متح ــد ای ــده  )مانن ادغام ش
یــک واحــد سیاســي متحــد بــه همــراه یــک دولــت معمولــي  را تشــکیل مي دهنــد، و دیگــري، 
اجتمــاع امنیتــي تکثرگــرا  )ماننــد ایــاالت متحــده و کانــادا( کــه در آن، هنــوز واحدهــاي سیاســي 

مســتقل ســابق وجــود دارنــد.
دویــچ، پژوهــش وســیعي را انجــام داد تــا بتوانــد شــرایط تشــکیل یــک اجتمــاع امنیتــي 
ــه گسترده ترشــدن ایــن  ــد منجــر ب ــه ایــن شــرایط مي توان را تبییــن کــرده و بگویــد کــه »چگون

)Deutsch, 1957, p4( .اجتمــاع تــا رســیدن بــه ســطح جهانــي« شــود
پــس از پایــان جنــگ ســرد، هم گرایي هــاي رخ داده در مناطــق مختلــف جهــان منجــر بــه 
تشــکیل یــک واحــد سیاســي جدیــد کــه برآمــده از دل چندکشــور باشــد، نشــده اســت، بنابراین، 
شــکل ادغام شــده ي اجتمــاع امنیتــي بســیار آرمانــي بــوده و ظاهــرا بــه جــز در تجربــه ي ایــاالت 
متحــده در دیگــر اتحادیه هــاي هم گــرا )مثــال اتحادیــه ي اروپــا( امــکان رخ داد آن وجــود نــدارد؛ 
ــاخص هاي  ــي ش ــر بررس ــود را ب ــاي خ ــش رو، مبن ــق پی ــده در تحقی ــت، نگارن ــن جه ــه همی ب
موثــر در تشــکیل یــک اجتمــاع امنیتــي تکثرگــرا قــرار داد مي دهــد. امــا قابــل ذکــر اســت کــه 
شناســایي عوامــل موثــر در تشــکیل اجتمــاع امنیتــي تکثرگــرا، بــه طریــق اولــي شناســایي بخشــي 

از عوامــل موثــر در تشــکیل اجتمــاع امنیتــي تکثرگــرا نیــز مي باشــد.



196
13

97
ن 

خزا
م، 

شت
ه ه

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه اجتمــاع امنیتــي تکثرگــرا داراي جاذبــه ي بیشــتري 
ــروي از  ــعي در پی ــا و س ــه ي اروپ ــکیل اتحادی ــد. تش ــده ي آن مي باش ــوع ادغام ش ــه ن ــبت ب نس
مــدل ایــن اتحادیــه در مناطــق مختلــف جهــان، خــود نشــان از جذابیــت فوق العــاده ي ایــن نــوع 
اجتمــاع مي باشــد کــه شــاید ایــن جذابیــت ناشــي از حفــظ بخشــي از حاکمیــت دولــت ملــي در 
دوران پــس از حضــور در اجتمــاع باشــد. عــالوه بــر ایــن، دویــچ نیــز معتقــد اســت کــه »امــکان 
رســیدن بــه اجتمــاع امنیتــي تکثرگــرا ســاده تر و نگهــداري از ایــن دســتاورد آســان تر از شــکل 

 )Deutsch, 1957, p29( ».ــد ــاع مي باش ــده ي اجتم ادغام ش
بــه همین دلیــل، نگارنــده در تحقیــق پیــش رو بــه امکان ســنجي شــکل گیري اجتمــاع امنیتــي 
ــت پذیري  ــکان کاربس ــه ام ــود ک ــر مي ش ــاره متذک ــه دوب ــد ک ــد، هرچن ــنده مي کن ــرا بس تکثرگ
ــه  ــا اینک ــا ب ــود دارد. ضمن ــز وج ــده نی ــي ادغام ش ــاع امنیت ــراي اجتم ــق ب ــن تحقی ــه ي ای نتیج
هســته ی اصلــی پژوهــه ی پیــش رو، بــر اســاس نظریــه ی کارل دویــچ بنــا شــده، در ایــن تحقیــق 
تنهــا بــر روي نظریــات دویــچ تمرکــز نکــرده و از پژوهش هایــي کــه توســط دیگــران در مــورد 

اجتمــاع امنیتــي )معمــوال پــس از جنــگ ســرد( انجام شــده نیــز اســتفاده خواهــد شــد.
3-1. مراحل توسعه ی اجتماع امنیتی

آدلر و بارنت 3 مرحله را براي توسعه ي یک اجتماع امنیتي در نظر مي گیرند:
1-3-1. مرحله ی تولد 

در ایــن مرحلــه، اجتمــاع امنیتــي صرفــا براســاس یک ســري از حداقل هــا شــکل گرفتــه و 
بیشــتر جنبــه ي تعریفــي دارد. در ایــن مرحلــه، حاکمیــت دولت هــا حفــظ شــده و مــردم انتظــار 

حــل و فصــل مشــکالت از راه تغییــرات صلح آمیــز را دارنــد.
2-3-1. مرحله ی صعود 

ــگان فکــري و مــردم کشــورهاي مســتقل محکــم  ــزاري، نخب ــگان اب ــن نخب پیوندهــاي بی
ــد. ــش مي یاب ــي افزای ــي حقیق ــاع امنیت ــه تشــکیل اجتم ــل ب شــده و می

3-3-1. مرحله ی بلوغ 
ــوق بخــش بزرگــي  ــه ماف ــن مشــترک وجــود دارد ک ــه، ســامانه اي از قوانی ــن مرحل در ای
ــي  ــي و فرامل ــي، میان مل ــراي موسســات مل ــن ب ــن قوانی ــوده و ای ــي کشــورها ب ــن درون از قوانی

)Adler & Barnett, 1998, p30( .ــد ــرا مي باش ــي الزم االج ــاع امنیت ــود در اجتم موج
از نظــر آن هــا پــس از بلــوغ، اکنــون اجتمــاع امنیتــي داراي گروهــي از معانــي، ارزش هــا و 
هویت هــاي مشــترک اســت. )Adler & Barnett, 1998, p31( باِلمــي معتقــد اســت کــه ایــن اجتمــاع 
ــکان دارد  ــه ام ــناختي مي باشــد ک ــه ي ش ــک منطق ــا ی ــداره  ی ــک پن ــي، ی ــاخته ي اجتماع ــک برس ی
مرزهــاي آن بــا مرزهــاي ســنتي جغرافیــاي منطبــق باشــد یــا نباشــد. )Bellamy, 2004, p11( آدلــر و 
بارنــت، اســترالیا را به عنــوان عضــوي از اجتمــاع امنیتــي غربــي بــه حســاب مي آورنــد کــه از نظــر 
ــوم اجتمــاع  ــاده اســت. )Adler & Barnett, 1998, p33( مفه ــه ي اجتمــاع جــدا افت ــی از بقی جغرافیای
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پنــداره  توســط آندرســون مطــرح شــد و بــه ایــن معنــي اســت کــه حتــي اگــر اعضــاي اجتمــاع 
بــه ســختي بتواننــد هم دیگــر را مالقــات کننــد، بــاز هــم یــک تصویــر ذهنــي از اجتمــاع خــود 
ــزرگ  ــور ب ــک کش ــهروندان ی ــال، ش ــراي مث ــند. )Anderson, 1990, p4( ب ــته باش ــد داش می توانن
مثــل چیــن، برزیــل و یــا مکزیــک را مي تــوان نمونــه اي از ایــن تصویــر ذهنــي دانســت؛ زیــرا 
ــان  ــا هم وطن ــه تبــع آن، مالقــات ب تمــام شــهروندان، فرصــت مالقــات تمــام نقــاط کشــور و ب
ــودن  ــک اجتماع ب ــه ی ــق ب ــودن و متعل ــا احســاس هم وطن ب ــه ي آن ه ــا هم ــد، ام ــود را ندارن خ
ــاي  ــترک، ارزش ه ــت مش ــون هوی ــي چ ــاع، مفاهیم ــکلي از اجتم ــن ش ــتند، در چنی را دارا هس

ــادي هســتند. ــت زی مشــترک و عرف هــاي مشــترک داراي اهمی
مفهــوم تغییــر صلح آمیــز، یکــي دیگــر از مفاهیمــي اســت کــه دویــچ در تعریــف اجتمــاع 
ــاع  ــه در اجتم ــي این ک ــز؛ یعن ــر صلح آمی ــه تغیی ــد ک ــرد. وي مي گوی ــام مي ب ــي از آن ن امنیت
امنیتــي »انتظــار« مــي رود کــه جنــگ از روابــط حــذف شــود، امــا در تعریفــي کــه آدلــر و بارنــت 
ــاع اســت؛  ــط درون اجتم ــگ از رواب ــدارک« حــذف جن ــي در »ت ــاع امنیت ــد، اجتم ــه مي دهن ارائ
)Adler & Barnett, 1998, p34( امــا دویــچ اشــاره اي بــه عمــق تغییــر در تغییــر صلح آمیــز نــدارد. 

ــي از  ــز، ناش ــر صلح آمی ــطحي از تغیی ــف س ــن تعری ــه ی چنی ــه کاري وي در ارائ ــه محافظ البت
زمینــه ي تاریخــي پژوهــش وي کــه در زمــان پایــان جنــگ جهانــي دوم، در دوران جنــگ ســرد 

ــد. ــوده، مي باش ــان ب ــتیزش-هاي آن زم ــا و س ــال درگیري ه و احتم
محافظــه کاري وي، نظریــه اش را بــراي بررســي یــک اجتمــاع در ســطح بین ملــي محــدود 
کــرده اســت. در حقیقــت در اجتمــاع امنیتــي دویــچ، انتظــار مــي رود کــه مشــکالت اجتماعــي 
)درون یــک دولت-ملــت( بــدون ســاماندهي اســتفاده از زور در مقیــاس گســترده حــل و فصــل 
شــود و اگــر انــواع مختلفــي از اســتفاده ی گســترده از زور؛ ماننــد تغییــر رژیــم )توســط مخالفان(، 
یــا فشــار بــر مخالفــان )از ســوي رژیــم( -بــه جــاي اســتفاده از گفتگــو یــا ارجــاع بــه مراجــع 
ــکالت  ــل مش ــل و فص ــرح در ح ــاي مط ــوان گزینه ه ــه عن ــان ب ــرف- هم چن ــي و بي ط قانون
وجــود داشــته باشــد، قطــع نظــر از اینکــه جنــگ نظامــي محتمــل باشــد یــا نباشــد، آن اجتمــاع 

یــک اجتمــاع امنیتــي )خــواه تکثرگــرا خــواه ادغام شــده( نیســت.
ــن  ــي در بی ــورد هم گرای ــچ در م ــه ي دوی ــردن نظری ــت پذیر ک ــراي کاربس ــه، ب در نتیج
ــد  ــا، بای ــن آن ه ــي در بی ــاع امنیت ــک اجتم ــکیل ی ــال تش ــنجي احتم ــور و امکان س ــد کش چن
شــاخص هاي ایــن نظریــه را در دو ســطح ملــي و بین ملــي مــورد بررســي قــرار داد؛ به گونــه اي 
کــه بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در درون هرکــدام از کشــورها، امــکان تغییــرات شــدیدي از جنــس 
ــراي حــل مشــکالت وجــود نداشــته و  تغییــر رژیــم و یــا حــذف مخالفــان به عنــوان روشــي ب
بــه طریــق اولــی بــه دلیــل وجــود چنیــن جامعه پذیــری عمیقــی در اجتمــاع داخلــی، بــا تعمیــم 
ــگ  ــز جن ــي نی ــن در ســطح بین مل ــط خارجــی، هم چنی ــه رواب ــری ب ــن ســطح از جامعه-پذی ای
از روابــط بیــن کشــورها به عنــوان راه حلــي بــراي حل وفصــل مشــکالت حــذف شــده اســت.
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4-1. متغیرهاي نظریه ي ارتباطات
1-4-1. پاسخگویی حکومت ها و طبقات سیاسی به نیازهای موجود در دیگر واحدها

شــرط اول دویــچ بــراي ایجــاد یــک اجتمــاع امنیتــي تکثرگــرا، »ظرفیــت دولت هــا بــراي 
 Deutsch,( .ــه نیازهــاي یکدیگــر« مي باشــد ــدون اســتفاده از خشــونت ب پاســخگویي ســریع و ب
ــات  ــي« و موسس ــادات سیاس ــیس ع ــیله ي »تاس ــد به وس ــخگویي مي توان ــن پاس p66 ,1957( ای

ــود. )Deutsch, 1957, p66( در  ــاد ش ــل« ایج ــات متقاب ــاورات و ارتباط ــراري مش ــي و »برق سیاس
ــه  ــه منجــر ب ــي ک ــت موسســات و ســازمان هاي بین الملل ــه اهمی ــت ب ــر و بارن ــه، آدل ــن زمین ای
افزایــش تعامــالت بیــن دولت هــا مي شــوند، کشــف موضوعــات جدیــدي کــه مــورد عالقــه ي 
طرفیــن اســت، شــکل دادن بــه رفتــار دولت هــا از طریــق ایجــاد هنجارهــاي مشــترک و تــالش 
ــاره  ــده، اش ــاع آین ــریک در اجتم ــع ش ــا و جوام ــن دولت ه ــترک بی ــت مش ــاخت هوی ــراي س ب
ــازمان هاي  ــه در بیشــتر س ــه نظــر مي رســد ک ــد ب ــد. )Adler & Barnett, 1998, p36( هرچن مي کنن
ــوان  ــن شــرط به عن بین المللــي اي کــه امــروزه در جاي جــاي جهــان در حــال رشــد هســتند، ای
کارکــرد اصلــي آن هــا وجــود دارد امــا توســعه ي تمــام ســازمان هاي بین المللــي در تمــام جهــان 

یکســان نیســت.
2-4-1. سازگاري ارزش ها

ــرط دوم  ــت. ش ــوردار اس ــتري برخ ــت بیش ــچ از اهمی ــار دوی ــا معی ــرط ی ــن ش دومی
 Deutsch, 1957,( .ــد ــي« مي باش ــازي سیاس ــا تصمیم س ــط ب ــي مرتب ــاي اصل ــازگاري ارزش ه »س
p66( دویــچ معتقــد بــود کــه بایــد ارزش هــاي سیاســي و اجتماعــي در »موسســات سیاســي و در 

ــاي  ــام واحده ــِت تم ــا سیاس ــط ب ــاي مرتب ــط الیه ه ــند« و »توس ــي باش ــان یک ــار سیاسي ش رفت
ــي  ــي و اجتماع ــاي سیاس ــن ارزش ه ــوند.«. )Deutsch, 1957, p46-47( ای ــظ ش ــرکت کننده حف ش
ــتجو  ــا« جس ــج آن ه ــط رای ــر« و »رواب ــورد نظ ــاي م ــي واحده ــت محل ــوان در »سیاس را مي ت
ــي«  ــوژي سیاس ــه ي ایدئول ــا، »برپای ــي از ارزش ه ــن برخ ــرد. )Deutsch, 1957, p124( هم چنی ک

)Deutsch, 1957, p124( .ــمالي ــک ش ــي« در آتالنتی ــد »دموکراس ــند؛ مانن مي باش
بــا ایــن وجــود، ذکــر ایــن نکتــه الزامــي اســت کــه دویــچ، ســازگاري ارزش هــا را بــراي 
ســاخت یــک اجتمــاع امنیتــي ضــروري نمي دانــد. بــدون نیازهــاي متقابــل و اعطــاي امتیــازات 
مقابــل، حتــي اگــر درجــه ي باالیــي از مشــابهت در موسســات و ارزش هــا وجــود داشــته باشــد، 
ــد.  ــا رخ نمي ده ــام آن ه ــا ادغ ــا و ی ــي آن ه ــرفتي در هم گرای ــه پیش ــکان هیچ گون ــم ام بازه
ــرا  ــي تکثرگ ــاع امنیت ــک اجتم ــور ی ــه ظه ــر ب ــه منج ــي ک ــوع مهم )Deutsch, 1957, p91( موض

مي-شــود، شــباهت فرهنگــي نیســت، بلکــه »افزایــش زشــتي و کاهــش احتمــال جنــگ دربیــن 
ــي  ــاع امنیت ــال، اجتم ــراي مث ــد. )Deutsch, 1957, p115( ب ــور« مي باش ــي مذک ــاي سیاس واحده
تکثرگــراي بیــن ایــاالت متحــده و مکزیــک زمانــي پدیــد آمــد کــه پــس از جنــگ جهانــي دوم، 
جذابیــت مداخلــه ي نظامــي بــراي واشــنگتن از بیــن رفــت و ایــن زمانــي بــه وجــود آمــد کــه 
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)Gonzale & Haggard,1998, p91( .ارزش هــاي اصلــي سیاســت دو کشــور تغییــرات اساســي کــرد
ــي ضــروري  ــت، ســازگاري ارزش هــا در گام بعــدي هم گرای ــر و بارن ــول نظــر آدل ــا قب ب
مي باشــد، در جایــي کــه صحبــت از حرکــت از ضعــف بــه ســمت قــوت در اســتحکام اجتمــاع 

ــود. ــي مي ش امنیت
اگرچــه دویــچ ارزش هــاي مرتبطــي کــه اهمیــت سیاســي بــراي بازیگــران مزبــور دارنــد 
ــرال  ــاي لیب ــي از ارزش ه ــر روي گروه ــر ب ــات اخی ــتر تحقیق ــا در بیش ــد، ام ــن مي کن را تعیی
تاکیــد شــده اســت و اغلــب ادعــا شــده اســت کــه ایــن ارزش هــا پایــه اي محکــم بــراي تشــکیل 
اجتمــاع امنیتــي اســت؛ )Hurrell, 1998, p67( زیــرا اگــر اجتماعــات بــر اســاس دیگــر ارزش هــا 
ــتفاده از  ــدم اس ــر ع ــت از عنص ــن اس ــوند، ممک ــا ش ــرقي( برپ ــیاي جنوب ش ــال آس ــراي مث )ب
ــر  ــن آدل ــوند. )Acharya, 2001, p73( هم چنی ــره ش ــي بي به ــط داخل ــترده در رواب ــونت گس خش
مي گویــد کــه »اعضــاي اجتماعــات امنیتــي تکثرگــرا تنهــا انتظــارات قابــل اعتمــاد خــود از تغییــر 
ــا  ــد، ام ــه اشــتراک مي گذارن ــز ب ــرا ارزش هــاي دیگــري را نی ــد؛ زی ــز را حفــظ نمي کنن صلح آمی

)Adler, 1992, p31( ».ممکــن اســت ایــن ارزش هــا، ارزش هــاي لیبــرال دموکراســي نباشــند
 دویــچ هم چنیــن مي گویــد کــه »مــردم ســرزمین هاي مختلــف ممکــن اســت بــه ســادگي 
ادعــا کننــد کــه بــه یکســري از ارزش هــاي مشــابه پاي بندنــد؛ امــا احســاس اجتماعــي کــه منجــر 
ــر وي،  ــند«، )Deutsch, 1957, p36( از نظ ــته باش ــود نداش ــا ش ــن آن ه ــي بی ــي سیاس ــه هم گرای ب
ــس  ــي ح ــر یعن ــاي دیگ ــه معن ــاداري و ب ــي  و وف ــاس همدم ــي »احس ــاع یعن ــاس اجتم احس
ــي در  ــف جزئ ــي تعری ــر یعن ــاي دیگ ــل و در معن ــاي متقاب ــت و عالقه مندي ه ــي، صداق مابودگ
ــر ایــن  ــر و بارنــت اجتمــاع را ب ــا خودتصویــري  و منافــع«. )Deutsch, 1957, p36( آدل ارتبــاط ب
ــده؛ 2(  ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ــي ب ــا و معان ــا، ارزش ه ــد: 1( هویت ه ــف مي کنن ــاس تعری اس
)Adler & Barnett, 1998, p31( .ــل ــدت متقاب ــع طوالنی م ــي، 3( مناف ــتقیم چندوجه ــالت مس تعام

اکنــون یــک ســوال مهــم مطــرح مي شــود کــه کــدام ارزش هــا بایــد مدنظــر قــرار گیــرد؟ 
بــه تعریــف دویــچ بــاز مي گردیــم، وي مي گویــد اجتمــاع امنیتــي، یــک گــروه از مــردم اســت؛ 
ــا ارزش هــاي  ــه صرف ــرد، ن ــرار گی ــل ق ــورد تحلی ــه م ــد ارزش هــاي جامع ــان دیگــر، بای ــه زب ب
نخبــگان. کرونیــن معتقــد اســت کــه هــدف بیشــتر مطالعاتــي کــه پیرامــون اجتماعــات امنیتــي 
ــه نخبــگان سیاســي اجتماعــات  انجــام شــده، در پــي توضیــح ایــن مســأله هســتند کــه »چگون
 Cronin, 1999,(».ــد ــي را به وســیله ي توســعه ی هویت هــاي اجتماعــي عــام توســعه مي دهن فرامل

p3( از ســوي دیگــر، تمایــالت و ارزش هــاي مــردم نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

بــه اعتقــاد نگارنــده، در ایــن تحقیــق بــراي ارزیابــي اجتمــاع امنیتــي بایــد از شــکلي کــه 
ــون  ــات پیرام ــر تحقیق ــرد. دیگ ــتفاده ک ــه او اس ــورد توج ــوم م ــرده و از مفه ــف ک ــچ تعری دوی
ــاي  ــت، )Adler & Barnett, 1998, p38( ارزش ه ــر و بارن ــش آدل ــه پژوه ــي از جمل ــاع امنیت اجتم
ــردن موسســات  ــه آن اشــاره دارد؛ یعني»یکي ک ــز ب ــچ نی ــه دوی ــد ک ــدي را مشــخص مي کنن کلی



200
13

97
ن 

خزا
م، 

شت
ه ه

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

ــا آن هــا از  ــي معاصــر، ام سیاســي و رفتارهــاي سیاســي« )Deutsch, 1957, p46( اجتماعــات امنیت
توضیــح چگونگــي »حفــظ ارزش هــا به وســیله ي الیــه ي مرتبــط بــا سیاســت واحدهــاي شــرکت 

ــد. ــز مانده ان ــده« )Deutsch, 1957, p47( عاج کنن
در هــر صــورت بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه معمــوال سیاســت خارجــي معاصــر 
ــه  ــد ک ــان مي دهن ــي نش ــاي تجرب ــرد. یافته ه ــکل نمي گی ــي ش ــکار عموم ــت اف ــدون دخال ب
ــرات  ــل نظ ــه در مقاب ــد ک ــم ندارن ــرال، تصمی ــي هاي لیب ــي در دموکراس ــران سیاس »تصمیم گی
عمومــي مــردم جبهــه بگیرنــد«)Risse-kappen, 1991. P510( افــکار عمومــي، دینامیــک و اینرســي 
 )Hurrell, 1998, p154( .خــود را بــراي تاثیرگــذاري بــر تصمیم گیرنــدگان سیاســي دارا مي باشــند
کنــش و واکنــش بیــن تصمیم گیرنــدگان سیاســي و افــکار عمومــي را مي تــوان بــه یــک بــازي 
دوســطحي تشــبیه کــرد، هرکــدام از رهبــران فقــط در یــک بــازي بین المللــي بــازي نمي کننــد؛ 
زیــرا آن هــا در ســطح محلــي نیــز بــا طراحــي اهــداف بین المللــي خــاص به دنبــال تــالش بــراي 
درقدرت مانــدن هســتند.  )Putnam, p427-429 (در نتیجــه، آن هــا کاالهــاي عمومــي و خصوصــي 
ــد  ــق جمــع آوري آراي حامیان شــان تولی ــات از طری ــروزي اتحادهاي شــان در انتخاب ــراي پی را ب
ــاهده  ــروزي را مش ــاي پی ــو، اتحاده ــي و گریک ــا ِگلپ ــد. )Mesquita, et al, 1999, p799( ام مي کنن
کردنــد کــه دولت هــاي دموکراتیــک نبــوده و عمومــا کامــال گســترده مي باشــند و نیمــي از آراء 
ــن موضــوع  ــه ای ــا توجــه ب ــد. )Gelpi & Grieco, 2003, p47( ب ــدگان را به دســت آورده ان رأي دهن
ــي  ــي کم ــیله ي کاالي خصوص ــد به وس ــروز، نمي توان ــزرگ پی ــاد ب ــک اتح ــت از ی ــه حمای ک
ــم  ــا تصمی ــا ب ــق آن ه ــل تواف ــه دلی ــدگان ب ــن انتخــاب رأي دهن ــظ شــود، ممکــن اســت ای حف
ــه  ــه این گون ــد ک ــد )هرچن ــود باش ــام خ ــي در مق ــت فعل ــي دول ــظ قانون ــراي حف ــران ب رهب
توافقــات معمــوال ندرتــا اتفــاق مي افتــد(. بنابرایــن در ایــن پژوهــش، ارزش هــاي رأي دهنــدگان 
ــه ي  ــق نظری ــرا طب ــرد؛ زی ــرار مي گی ــق ق ــورد تحقی ــک( م ــاي دموکراتی ــل در دولت ه )حداق
ــاي  ــام واحده ــه در تم ــت )ک ــا سیاس ــط ب ــاي مرتب ــط الیه ه ــده، توس ــاي عم ــچ، ارزش ه دوی
شــرکت کننده در اجتمــاع امنیتــي حضــور دارنــد( حفــظ مي شــود و در دولت هــاي دموکراتیــک 

ــا سیاســت محســوب مي شــوند. ــط ب ــه ي مرتب ــدگان جــزء الی رأي دهن

2. ارزش های مؤثر در هم گرایی 
در ادامه به ارزش هاي موثر در هم گرایي که مورد نظر دویچ مي باشد مي پردازیم:

1-2. اعتماد متقابل
ــي از  ــت. برخ ــاع اس ــر اجتم ــِي ه ــطح داخل ــاد  در س ــزان اعتم ــاخص، می ــن ش اولی
ــال  ــد. مث ــد مي  کنن ــه تاکی ــظ جامع ــاد در حف ــش اعتم ــر روي نق ــناس ب ــمندان جامعه ش دانش
 Fukuyama,( .ــا برجــا هســتند ــل پ ــاد متقاب ــع براســاس اعتم ــه جوام ــد اســت ک ــا معتق فوکویام
ــات  ــت اجتماع ــل موفقی ــي از عوام ــي« را یک ــس »مابودگ ــز ح ــچ نی ــن دوی p25 ,1995( هم چنی

ــد کــه اعتمــاد و هویــت جمعــي باعــث رســیدن  ــر و بارنــت نیــز مدعي ان ــد. آدل هم گــرا مي دان
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 Adler &( .ــود ــز مي ش ــر صلح آمی ــه تغیی ــط ب ــارات مرتب ــعه ي انتظ ــراي توس ــرایط الزم ب ــه ش ب
Barnett, 1998, p45( اگــر اعتمــاد در درون یــک اجتمــاع )کــه طبــق تعریــف دویــچ گروهــي از 

ــاخص  ــن ش ــود، ای ــز ش ــر صلح آمی ــه تغیی ــط ب ــارات مرتب ــرورش انتظ ــث پ ــت( باع ــردم اس م
ــد. ــته باش ــود داش ــادي وج ــزان زی ــه می ــق ب ــي موف ــاع امنیت ــک اجتم ــد در ی مي توان

قابــل ذکــر اســت کــه ایــن شــاخص نــه تنهــا در مــورد عامــه ي مــردم نســبت بــه هم دیگــر، 
بلکــه در مــورد عامــه ي مــردم نســبت بــه دولــت نیــز اهمیــت دارد؛ میــزان اعتمــاد مــردم نســبت 
ــتند،  ــهیم هس ــود س ــور خ ــاي کش ــردم در تصمیم گیري ه ــه م ــي ک ــود در زمان ــت خ ــه دول ب
ــن  ــت و هم چنی ــک دول ــي ی ــت خارج ــري سیاس ــن جهت گی ــي در تعیی ــر فراوان ــد تاثی مي توان

حمایــت عمومــي از سیاســت هاي دولــت داشــته باشــد.
ــا اســتفاده از جمــع آوري میدانــي اطالعــات )مثــال پرســش نامه،  بررســي ایــن شــاخص ب
ســوال شــود کــه آیــا شــما بــه دیگــر شــهروندان کشــور خــود اعتمــاد داریــد؟ یــا آیــا شــما بــه 
ــا کمــال تاســف  ــده ب ــن، نگارن ــد؟( ممکــن اســت؛ بنابرای گفته هــاي دولــت خــود اعتمــاد داری
ــي در کشــورهاي عضــو  ــق میدان ــن تحقی ــي از انجــام ای ــدم توانای ــت ع ــه عل ــور اســت ب مجب

ــد. ــي کن ــود چشم پوش ــق خ ــر آن در تحقی ــانگهاي از تاثی ــاي ش ــازمان همکاري ه س
2-2. تحمل اقلیت ها

مفهــوم »مابودگــي« مي توانــد به طــور ضمنــي داللــت بــر ایــن موضــوع باشــد کــه اجتمــاع، 
ــیله ي  ــي را به وس ــاع امنیت ــچ اجتم ــته اســت. دوی ــتراک گذاش ــه اش ــي خــود را ب ــت گروه هوی
ــز  ــاي صلح آمی ــیله ي راه حل ه ــا به وس ــن گروه ه ــاي بی ــه درگیري ه ــم ک ــار داری ــه انتظ اینک
ــراي  ــه به وســیله ي عــدم وجــود ســتیزش هاي میان گروهــي. ب ــرد؛ ن ــف ک برطــرف شــود، تعری
ــا  ــد؛ ام ــه حســاب آورن ــک گــروه خارجــي ب ــا را ی ــال، ممکــن اســت فرانســوي ها، آلمان ه مث
ایــن دلیلــي بــر ســازماندهي خشــونت علیــه آلمان هــا نیســت. بــه ســخن دیگــر، ممکــن اســت 
روابــط صلح آمیــز درون اجتمــاع امنیتــي فقــط به وســیله ي اعتمــاد درون گروهــي افزایــش پیــدا 
نکنــد و تحمــل اقلیت هــاي قومــي، مذهبــي و سیاســي نیــز در آن موثــر باشــد. و ایــن موضــوع 
ــي،  ــاع امنیت ــر در اجتم ــور حاض ــک کش ــت ی ــه اقلی ــد ک ــدا مي کن ــتري پی ــت بیش ــي اهمی زمان
همــان اکثریــت درون یــک کشــور دیگــر اجتمــاع امنیتــي باشــد و اکثریــت کشــور اول، همــان 

اقلیــت کشــور دوم؛ ماننــد اقلیــت ازبــک در قرقیزســتان و اقلیــت قرقیــز در ازبکســتان.
3-2. حمایت از دموکراسي

ــار  ــاس هنج ــت. اس ــناخته نیس ــک ناش ــح دموکراتی ــه ی صل ــا در نظری ــش ارزش ه نق
دموکراســي بــر ایــن فــرض اســت کــه »رقابت هــاي سیاســي به وســیله ي ابــزار سیاســي تنظیــم 
ــاي سیاســي  ــه نزاع ه ــم ک ــار داری ــر، انتظ ــان دیگ ــه زب ــود«؛ )Moaz & Russett, 1993, p625( ب ش
ــر مبنــاي  ــا خشــونت. ب ــه ب ــزار نهــادي )ماننــد انتخابــات( حل وفصــل شــوند و ن به وســیله ي اب
ــه تنهــا  ایــن انتظــار، در نظریــه ي صلــح دموکراتیــک ادعــا مي شــود کــه جوامــع دموکراتیــک ن
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هنجارهــاي دموکراســي را در درون جامعــه ي خــود نهادینــه مي کننــد، بلکــه از ایــن هنجارهــا در 
روابــط متقابــل خــود بــا دیگــران نیــز اســتفاده مي کننــد؛ زیــرا آن هــا هم دیگــر را در ارزش هــاي 
اساســي، مشــابه هــم مي بیننــد. )Russett, 1993, p48( دموکرات هــا خــود را ماننــد اعضــاي 
ــادي  ــرام و اعتمــاد زی ــان خــود از احت ــط می ــد و در نتیجــه، در رواب ــرض مي کنن ــک گــروه ف ی
برخوردارنــد. مضــاف بــر ایــن، چندیــن محقــق نشــان داده انــد کــه بــر پایــه ي نظریــه ي صلــح 
دموکراتیــک و در بعــد بین المللــي ایــن نظریــه، رژیم هــاي دموکــرات در بیــن خــود بــه صلحــي 
پایــدار دســت پیــدا مي کننــد. )Hegre, et al, 2001, p38( دویــچ نیــز در نظریــه ی اجتمــاع امنیتــي 
ــده  ــک شــمالي نامی ــي آتالنتی خــود دموکراســي را یکــي از ارزش هــاي هســته اي اجتمــاع امنیت
ــي ســاخت اجتمــاع  ــح اصل ــوان یکــي از مصال ــز از دموکراتیزاســیون به عن ــن دیگــر نی و محققی

)Hurrell, 1998, p69( .ــد ــام برده ان ــي ن امنیت
4-2. اقتصاد لیبرالي

ــه ي اقتصــادي در  ــر نقــش اشــکال مبادل ــن ب ــر لبیرال دموکراســي، برخــي محققی عــالوه ب
ارتقــاء صلــح دموکراتیــک تاکیــد مي کننــد. بــراي مثــال، دویــچ مــدل اقتصــادي ســرمایه گذاري 
ــي دوم باعــث تشــکیل اجتمــاع  ــان ارزش هــاي کلیــدي کــه پــس از جنــگ جهان آزاد  را در می
امنیتــي در آتالنتیــک شــمالي شــد قــرار مي دهــد.« )Deutsch, 1957, p124( موســیائو معتقــد اســت 
کــه ارزش هــاي سیاســي لیبــرال درون هنجارهــاي اقتصــاد بــازاري قــرار دارد؛ زیــرا مــردم بایــد 
ــل اســت کــه  ــن دلی ــه ای ــن موضــوع ب ــد و ای ــي شــرکت کنن در یــک اعتمــاد گســترده ی جهان
در اقتصــاد بــازاري، بیشــتر مــردم بایــد در یــک تعامــل بــدون خشــونت دوجانبــه حضــور پیــدا 

 )Mousseau, 2003, p489( .ــد کنن
5-2. سازمان هاي مردم نهاد

عــالوه بــر مــوارد فوق الذکــر، دویــچ اعتقــاد دارد کــه جامعــه ي مدنــي نیرویــي اســت کــه 
توانایــي ایجــاد پیونــد محکــم در بیــن گروه هــاي اجتماعــي مختلــف و تقویــت هویــت مشــترک 
در اجتمــاع را دارا مي باشــد. بِِرهــم و راهــن معتقدنــد کــه اشــتغاالت مدنــي  موجــب افزایــش 
 Brehm( .اعتمــاد درون گروهــي به عنــوان یکــي از هســته هاي نظریــه ي اجتمــاع امنیتــي مي شــود
ــول  ــه ق ــا ب ــه )ی ــه اجتماعــات داوطلبان ــد ک ــز معتقدن ــا نی ــد و ورب Rahn, 1997, p1001 &( آلمون

Almond & Ver-( ــود. ــک مي ش ــت موسســات دموکراتی ــث تقوی ــي( باع ــگ مدن ــان فرهن  خودش
ــد  ــي مي توان ــت اجتماعــات امنیت ــر مشــارکت اجتماعــي در موجودی ــن، اث ba, 1963, p83( بنابرای

ــه اســتفاده از خشــونت  ــل ب ــا غیرمســتقیم باشــد. از ســویي دیگــر، می ــه صــورت مســتقیم ی ب
ــن،  ــه ای ــد ک ــدا مي کن ــش پی ــردي کاه ــي و ف ــاي اجتماع ــبکه هاي گروه ه ــاني ش ــا هم پوش ب

ــود. ــدت مي ش ــدار و طوالني م ــي پای ــاد صلح ــب ایج موج
6-2. ارتباطات بین واحدهاي سیاسي

ــرا  ــاي هم گ ــن واحده ــات بی ــوع ارتباط ــم و ن ــد، حج ــر ش ــر ذک ــه پیش ت ــور ک همان ط



203

ای
گه

شان
ی 

ی ها
کار

هم
ن 

زما
سا

در 
ها 

ت 
قلی

ل ا
حم

ن ت
یزا

ی م
رس

بر
ش

بخ
جام 

نس
ل ا

عام
ک 

ن ی
نوا

ه ع
 ب

ــر  ــش بیش ت ــا افزای ــچ، ب ــادي مي باشــد. از منظــر دوی ــت زی ــه ي ارتباطــات داراي اهمی در نظری
مبــادالت اجتماعــي در میــان افــراد در دوره هــاي بلندمــدت زمانــي، یک ســري اجتماعــات جدیــد 
ــک  ــکل گیري ی ــه ش ــد ب ــرانجام مي توان ــه س ــود ک ــکیل  مي ش ــترک تش ــت مش ــاي هوی ــر مبن ب
ابردولــت بــا نهادهــاي متمرکــز منجــر شــود. )Deutsch, 1997, p180( امــا شــاخص هاي ارتباطــات 
در ایــن نظریــه از ســوي طــراح آن، ذکــر نشــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل، نگارنــده بــا مراجعــه 
بــه نظریــه ي نظام هــاي تابــع از کانتــوري و اشــپیگل، شــاخص هاي ارتبــاط در نظریــه ي ایشــان 
را بــراي بررســي نــوع و حجــم ارتباطــات در اجتمــاع امنیتــي تکثرگــراي دویــچ، وام مي گیــرد، 

هرچنــد کــه در ایــن مقالــه بــه بررســی آن نمی پــردازد.
کانتــوري و اشــپیگل در نظریــه ي خــود شــاخص هاي ارتبــاط در بیــن واحدهــاي سیاســي 

)Cantori & Spiegel, p408( :ــد ــر مي کنن ــن ذک ــرا را چنی هم گ
1( ارتباطات شخصي؛

2( ارتباطات جمعي و رسانه هاي گروهي: مطبوعات، رادیو و تلویزیون؛
3( رفت وآمدها و مبادالت نخبگان: گردش گری، سفرهای دیپلماتیک و مبادله ی دانشجو؛

ــی، خطــوط  4( حمــل و نقــل: خطــوط جــاده ای، راه آهــن، خطــوط کشــتی رانی، خطــوط هوای
لولــه ی نفــت و گاز و خطــوط انتقــال بــرق.

7-2. پیش بیني پذیري رفتارها
ــد در  ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــد ک ــاخصي مي باش ــه ش ــد س ــه و برآین ــاخص نتیج ــن ش ای
حقیقــت، تاســیس موسســات و عــادات مشــترک و وجــود ارزش هــاي مشــترک در بیــن 
ــث  ــند، باع ــم مي باش ــا ه ــات ب ــي از ارتباط ــل قبول ــه داراي ســطح قاب ــي ک ــاي هم گرای واحده
پیش بیني پذیــري رفتــار آن هــا نســبت بــه یکدیگــر شــده و منجــر بــه تقویــت و تســریع رونــد 

ــود. ــا مي ش ــان آن ه ــي در می ــاع امنیت ــک اجتم ــکیل ی ــت تش ــي و در نهای هم گرای

3. بررسی تحمل اقلیت ها در میان کشورهای عضو سازمان شانگهای
1-3. چین

ــال 2008( داراي  ــرآورد س ــر )ب ــر 1330044600 نف ــغ ب ــي بال ــا جمعیت ــن ب ــور چی کش
ــن گروه هــاي قومــي در  ــوده )Dreyer, 1977, p101( کــه عمــده ي ای ــي ب ــت قوم ــل 56 اقلی حداق
ــت،  ــگ، تب ــي، گوانشــي چوان ــاي مغولســتان داخل ــه نام ه ــار ب ــت( خودمخت ــتان )والی ــج اس پن
ــتان  ــج اس ــن پن ــان ای ــد. از می ــي مي کنن ــن کشــور زندگ ــین کیانگ در ای ــیاخویي و س ــگ ش نین
ــي  ــت باالی ــت از ظرفی ــین کیانگ و تب ــتان   هاي س ــاکن در اس ــي س ــاي قوم ــت(، اقلیت ه )والی
ــوان  ــه موضــوع تای ــد ب ــت بای ــد کــه در نهای ــد؛ هرچن ــه برخوردارن ــراي اقدامــات تجزیه طلبان ب
ــره اي کــه دولــت چیــن همــواره تــالش  ــر از چیــن پرداخــت. جزی ــوان جزئي تفکیک ناپذی به عن
کــرده آن را بــه عنــوان اســتان جدایي طلــب خــود معرفــي کنــد؛ موضوعــي کــه مقامــات تایوانــي 

ــد. ــن مي دانن ــوان را یــک حاکمیــت مســتقل از چی ــت تای ــوده و حاکمی ــف ب ــا آن مخال ب
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2-3. روسیه
کشــور روســیه یکــي دیگــر از اعضــاي ســازمان همکاري هــاي شــانگهاي بــا تنــوع قومیتــي 
منحصــر بــه فــرد مي باشــد. ایــن کشــور بــا جمعیتــي بالــغ بــر 140702090 نفــر )بــرآورد ســال 
ــا 130 قومیــت و ملیــت مختلــف مي باشــد. ایــن فدراســیون متشــکل از 89  2008( داراي تقریب
ــار تشــکیل  ــن فدراســیون را جمهوري هــاي خودمخت ــوده کــه 16 عضــو از اعضــاي ای عضــو ب

مي دهنــد. 
ــه  ــا ک ــوروي، چچني ه ــي ش ــس از فروپاش ــار پ ــای خودمخت ــن جمهوری ه ــان ای از می
ــد  ــتقالل کردن ــالم اس ــه اع ــد، به صــورت یک جانب ــیه بودن ــتقالل از روس ــال اس ــه دنب ــال ها ب س
کــه ایــن موضــوع بــا خون ریزی هــا و جنایــات زیــادی همــراه بــود. دیگــر جمهــوري بــه نــام 
ــتقالل  ــالم اس ــن اع ــه ای ــرد ک ــتقالل ک ــالم اس ــزي اع ــت مرک داغســتان در ســال 1999، از دول

ــت.  ــراه داش ــه هم ــن را ب ــدد در چچ ــای مج درگیری ه
ــي  ــا حت ــیه و ی ــیون روس ــم فدراس ــان مقی ــه خارجی ــبت ب ــز نس ــهروندان روس نی ش
غیرروس هایــي کــه داراي تابعیــت ایــن فدراســیون هســتند، بــا دیــد نژادپرســتانه نــگاه مي کننــد. 
در گــزارش شــماره A/HRC/4/19/Add.3 شــوراي حقــوق بشــر ســازمان ملــل کــه در تاریــخ 30 
ــه،  ــیاي میان ــي آس ــه اهال ــژادي نســبت ب ــض ن ــده اســت، از وجــود تبعی ــي 2007 منتشــر ش م
ــه در  ــواردي ک ــه م ــه ب ــر داد. از جمل ــور خب ــن کش ــا  در ای ــا و روماه ــا، آفریقایي ه قفقازي ه
ایــن گــزارش بــه آن اشــاره شــده، قتــل یــک دختــر 9 ســاله ی تاجیکــي در شــهر ســن پترزبورگ 
توســط نژادپرســتان در ســال 2004 و آزار اجتماعــات مربــوط بــه گرجي هــاي ســاکن جمهــوري 

)Diène. 2007, p17-18( .ــد ــال 2006 مي باش ــا در س آریلی
3-3. قزاقستان

ــر  ــا 15340533 نف ــانگهاي ب ــاي ش ــازمان همکاري ه ــو س ــر عض ــتان دیگ ــور قزاقس کش
ــد.  ــي مي باش ــت دین ــج اقلی ــژادي و پن ــت ن ــت اقلی ــال 2008(، داراي هف ــرآورد س ــت )ب جمعی
ــاي  ــن اقلیت ه ــب، بزرگ تری ــه ترتی ــد ب ــا 23/7 درص ــا ب ــد و روس ه ــا 63/1 درص ــا ب قزاق ه
ــا 44  ــا ب ــد و اُرتودوکس ه ــا 47 درص ــلمانان ب ــد و مس ــکیل مي دهن ــور را تش ــن کش ــژادي ای ن

ــند. ــور مي باش ــن کش ــي ای ــاي مذهب ــن اقلیت ه ــد بزرگ تری درص
ــیاي میانه  ــورهاي آس ــن کش ــت روس در بی ــترین جمعی ــراي بیش ــتان پذی ــور قزاقس کش
ــن دو  ــه بی ــترک و وحدت جویان ــات مش ــش احساس ــث افزای ــأله باع ــن مس ــه ای ــد، ک مي باش
کشــور شــده اســت؛ )منــون، بی تــا، ص105( بــه گونــه اي کــه هرگــز تصمیم گیــري دولتــي در 
قزاقســتان بــدون توجــه بــه منافــع روس تبارهــا صــورت نمي گیــرد )گــروه نویســندگان، 1387، 
ــگاه نکــرده و روس هــا  ــه ن ــه روس هــا به عنــوان یــک عنصــر بیگان ص94( و اصــوال قزاق هــا ب

هــم احســاس محرومیتــي در ایــن کشــور ندارنــد.
بــا توجــه بــه گســترش بنیادگرایــي اســالمي در دهــه ي اخیــر کــه حمــالت 11 ســپتامبر از 
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ــا  ــط ب ــت ســازمان هاي اســالمي مرتب ــن فعالی ــارز آن محســوب مي شــود و هم چنی نشــانه هاي ب
ــر، حرکــت اســالمي ترکمســتان،  ــي حزب التحری ــه احــزاب غیرقانون ــده )از جمل ــان و القائ طالب
ــد( در آســیاي  ــي دارن ــام دولت ــر نظ ــا و تغیی ــه کودت ــوت ب ــه دع ــه و ســلفیه ک ــاي اکرمی فرقه ه
میانــه، حساســیت زیــادي نســبت بــه مســلمانان ایــن منطقــه ایجــاد شــده و دولت-هــاي منطقــه 
ســعي در محدودکــردن فعالیــت احــزاب و گروه هــا و حتــي مســلماناني کــه به عنــوان شــهروندان 

عــادي در ایــن کشــورها زندگــي مي کننــد، دارنــد. 
4-3. تاجیکستان

ــال 2008(، داراي دو  ــرآورد س ــت )ب ــر جمعی ــا 7211884 نف ــتان ب ــوري تاجیکس جمه
ــا 15/3 درصــد و داراي اکثریــت  ــک ب ــا 79/9 درصــد و ازب ــژادي عمــده ی تاجیــک ب اقلیــت ن
مســلمان ســني بــا جمعیــت 85 درصــدي و مســلمان شــیعه 5 درصــدي مي باشــد. طبــق قانــون 
اساســي تاجیکســتان، مذهــب و گروه هــاي مذهبــي جایگاهــي در مناســبات و مناصــب دولتــي 

ــروه نویســندگان، 1387، ص66( ــد. )گ و تصمیمــات کشــوري ندارن
بــا توجــه بــه قدرت گرفتــن طالبــان در ســال 1996 در افغانســتان و رشــد اســالم رادیــکال 
ــا افغانســتان و ســکونت مســلمانان تاجیکســتان در  ــرزي تاجیکســتان ب ــن کشــور و هم م در ای
دو ســوي مــرز، در ســال هاي اخیــر اســالم گرایي و اقبــال بــه تشــکیل دولــت اســالمي در میــان 
جوانــان تاجیــک رشــد چشــم گیري داشــته اســت؛ بــه گونــه اي کــه دولــت تاجیکســتان مجبــور 
ــه ی ایــن محدودیت هــا  ــراي مســلمانان شــده اســت، کــه از جمل ــي ب ــه ایجــاد محدودیت های ب
مي تــوان بــه ممنوعیــت حجــاب در مراکــز دولتــي و آموزشــي در ســال 2007 و ممنوعیــت ورود 
افــراد زیــر 18 ســال بــه مســاجد در آگوســت 2011 اشــاره کــرد. )بهمــن، 2011، اگوســت، 22(
ــو  ــار گورن معضــل دیگــري کــه در تاجیکســتان وجــود دارد، مســأله ی ناحیــه ی خودمخت
ــن  ــت ای ــد جمعی ــوده و 13 درص ــتان ب ــور قرقیزس ــرز کش ــه هم م ــن ناحی ــت. ای ــان اس بدخش
ــن  ــده در ای ــوم عم ــه ق ــد. س ــکیل مي دهن ــتان تش ــاکن تاجیکس ــاي س ــه را قرقیزي تباره ناحی
ناحیــه ســاکن هســتند، قــوم لنین آبــاد کــه نخبــگان اداري را تشــکیل مي دهنــد و اقــوام پامیــر و 

ــند.  ــزي مي باش ــت مرک ــان دول ــه مخالف ــوالب ک ک
5-3. ازبکستان

ــت  ــر جمعی ــانگهاي داراي 28268440 نف ــکاري ش ــازمان هم ــر عضــو س ــتان دیگ ازبکس
)بــرآورد ســال 2008( بــوده و عمــده جمعیــت ایــن کشــور را ازبک هــا بــا 80 درصــد تشــکیل 
ــا  ــا ب ــد و قزاق ه ــا 5 درص ــا ب ــد، تاجیک ه ــا 5/5 درص ــا ب ــه روس ه ــد ک ــد؛ هرچن مي دهن
ــت  ــن اقلی ــد. بزرگ تری ــکیل مي دهن ــور را تش ــن کش ــژادي ای ــاي ن ــر اقلیت ه ــد، دیگ 3 درص

ــد. ــا 88 درصــد تشــکیل مي دهن ــني ب ــلمانان س ــز مس ــن کشــور را نی ــي ای مذهب
ــاد  ــک ی ــک کشــور الئی ــوان ی ــن کشــور به عن ــد خــود از ای ــون اساســي جدی ازبکســتان در قان
کــرده اســت )گــروه نویســندگان، 1388، ص32( پــس کامــال طبیعــي اســت کــه بــا توجــه بــه 



206
13

97
ن 

خزا
م، 

شت
ه ه

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

ــرکات  ــه تح ــبت ب ــتان نس ــت ازبکس ــه، دول ــراي درون منطق ــاي افراط گ ــي و گروه ه افراط گرای
جریانــات و احــزاب اســالمي ازبکســتان حساســیت نشــان دهــد. ایــن حساســیت بــه گونــه اي 
ــر احــزاب  ــت ب ــات تروریســتي گروه هــاي افراطــي نتیجــه اي جــز فشــار دول ــه اقدام اســت ک

اســالمي نــدارد.
6-3. قرقیزستان

ــد.  ــال 2008( مي باش ــرآورد س ــت )ب ــر جمعی ــتان داراي 5356869 نف ــوري قرقیزس جمه
ــور را  ــن کش ــت ای ــد جمعی ــد، 64/9 درص ــده مي باش ــژادي عم ــت ن ــور داراي 3 اقلی ــن کش ای
ــن  ــد. هم چنی ــکیل مي ده ــا تش ــد روس ه ــا و 12/3 درص ــد را ازبک ه ــا، 18/5 درص قرقیزي ه
اقلیــت مذهبــي عمــده ی کشــور، شــامل مســلمانان بــا 75 درصــد جمعیــت ایــن کشــور مي باشــد.
بــا توجــه بــه حضــور 75 درصــدي مســلمان در کشــور قرقیزســتان، ایــن کشــور به عنــوان 
ــر،  ــزب التحری ــت. ح ــده اس ــلمان درآم ــي مس ــاي افراط ــراي گروه ه ــدف ب ــور ه ــک کش ی
مهم تریــن گــروه افراط گــراي ســلفي در کشــور قرقیزســتان اســت کــه بیشــتر در جنــوب ایــن 
ــي  ــاز سیاس ــبتا ب ــاي نس ــت دارد. فض ــتان محبوبی ــاکن قرقیزس ــاران س ــن ازبک تب ــور، در بی کش
موجــود در کشــور قرقیزســتان باعــث افزایــش فعالیــت ایــن گــروه در کشــور قرقیزســتان شــده 
ــال  ــام اعم ــه انج ــدام ب ــوال اق ــا معم ــن گروه ه ــات، 1389، ص16( ای ــه اطالع ــت. )روزنام اس

ــد. ــتان مي کنن ــور قرقیزس ــتي در کش تروریس
7-3. هند

ــارد و ســیصد میلیــون نفــر اســت. ایــن کشــور  ــر یــک میلی ــغ ب هنــد دارای جمعیتــی بال
ــن کشــور  ــان در ای ــش از 20 زب ــی بی ــر زبان ــرو متحــد اســت. از نظ ــت و 7 قلم دارای 29 ایال
وجــود دارد و تقریبــا تمامــی ادیــان جهانــی دارای نماینــدگان جمعیتــی زیــادی در ایــن کشــور 

هســتند.
ــات  ــال 2014، احساس ــور در س ــن کش ــا در ای ــارات جانت ــزب به ــدن ح ــا روی کارآم ب
ملی گرایانــه و از ســوی ضدمرکــز در ایــن کشــور تقویــت شــده اســت. جریــان بســیج مردمــی 
هندوهــا )RSS( معتقــد اســت کــه هنــد بــه هندوهــا تعلــق دارد و دیگــران یــا بایــد هنــدو شــوند 
ــمیر  ــت در کش ــان حری ــوع، جری ــن موض ــر همی ــت تاثی ــد. تح ــور برون ــن کش ــد از ای ــا بای ی
ــن کشــور تقویــت  ــت جامــو و کشــمیر از ای ــرای اســتقالل ایال اقدامــات ضددولتــی خــود را ب
کــرده اســت. ســیک های ایالــت پنجــاب بیش ازپیــش، بــر طبــل جدایــی ایــن کشــور و تشــکیل 
کشــور خالســتان می کوبنــد. از ســویی، ایاالتــی کــه ادعــای اســتقالل ندارنــد، در تــالش بــرای 
ــان  ــن اســت ک زب ــان ای ــن کشــور هســتند. اســتدالل آن ــدی در ای ــان هن ــگاه زب ــف جای تضعی
ــان رســمی ایــن کشــور باشــد. ــدارد زب هنــدی صرفــا 350 میلیــون گویــش ور دارد و دلیلــی ن

ــه  ــی علی ــای افراط ــوی هندوه ــه از س ــورت گرفت ــونت بار ص ــات خش ــر، اقدام ــوی دیگ از س
مســلمانان، جایــگاه گروه-هــای تروریســتی-تکفیری را در میــان مســلمانان ایــن کشــور تقویــت 
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ــال، داعــش در اواخــر 2018، اولیــن نشــریه ی خــود در هنــد را منتشــر  ــرای مث کــرده اســت. ب
کــرده و در ایــن ســال، بارهــا شــاهد باالرفتــن پرچــم ایــن گــروه در کشــمیر بودیــم.

8-3. پاکستان
جمهــوری پاکســتان دارای 220 میلیــون نفــر جمعیــت اســت. از نظــر قومیتــی پیچیدگــی 
ــوردار  ــی برخ ــک قوم ــی موزائی ــا تاحــدودی از یکپارچگ ــدارد، ام ــد ن ــه هن ــری نســبت ب کم ت
ــری  ــتون و دیگ ــت پش ــوع قومی ــی موض ــتان، یک ــور پاکس ــی در کش ــأله ی اصل ــت. دو مس اس

ــری اســت. ــات افراطــی تکفی جریان
ــه عضویــت پاکســتان در ســازمان ملــل رأی منفــی  ــود کــه ب افغانســتان تنهــا کشــوری ب
داد. عبدالحســین عزیــز، نماینــده ی افغانســتان در ســازمان ملــل ابتــدا در 30 ســپتامبر 1947 بــه 
عضویــت پاکســتان در ســازمان ملــل رأی منفــی داد و ادعــا کــرد، افغانســتان ایالت ســرحد شــمال 
ــرای  ــا زمانی کــه شــرایط آزاد ب ــرد و ت ــوان بخشــی از خــاک پاکســتان نمی پذی ــه عن ــی را ب غرب
ــا اســتقالل سرزمین شــان مســاعد  ــه پاکســتان ی ــت در پیوســتن ب ــن ایال ــردم ای ــاری م خودمخت
نشــود، افغانســتان از ایــن موقــف خــود دســت نخواهــد کشــید. امــا ســپس نمایندهــی مذکــور 
در 20 اکتبــر 1947، رأی منفــی خــود را پــس گرفــت و بــه عضویــت پاکســتان در ســازمان ملــل 
رأی مثبــت داد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه هــر دو کشــور اختالفــات خــود را از راه مذاکــره و 
دیپلماتیــک حــل کننــد؛ مســأله ای کــه هم چنــان حل نشــده باقــی مانــده و خیزش هــای قومیتــی 

پشــتون در پاکســتان را بــه همــراه داشــته اســت.
ــه و گروه هــای مختلــف  ــه لشــکر طیب ــات تروریســتی-تکفیری؛ از جمل از ســویی، جریان
ــور،  ــن کش ــش ای ــان ارت ــود کتم ــا وج ــوده و ب ــال ب ــور فع ــن کش ــان، در ای ــه طالب ــته ب وابس
گزارشــات زیــادی مبنــی بــر فعالیــت گــروه تروریســتی داعــش در پاکســتان منتشــر شــده کــه 

ــه همــراه هســتند. ــز ب ــری نی ــا شــواهد تصوی ــا ب عموم

نتیجه گیري
در ایــن پژوهــش تــالش شــد تــا امــکان تشــکیل اجتمــاع امنیتــي ادغام شــده کــه بــه عنــوان 
اولیــن انتظــار دویــچ از اجتماعــات هم گــرا مطــرح بــود را در مــورد کشــورهاي عضــو ســازمان 

همکاري هــاي شــانگهاي مــورد بررســي قــرار دهیــم. 
در ایــن پژوهــه، گاهــي بــه صــورت جســورانه از اصطــالح منطقــه ي شــانگهاي بــه جــاي 
ســازمان همکاري هــاي شــانگهاي اســتفاده شــد؛ جســورانه از آن روي کــه نگارنــده در هیچ یــک 
ــه  ــرد اصطــالح منطق ــورد کارب ــي یک م ــد، حت ــر گذران ــه از نظ ــینی ک ــوارد پژوهشــي پیش از م
بــراي کشــورهاي عضــو ســازمان همکاري هــاي شــانگهاي مشــاهده نکــرد و ایــن شــاید ناشــي 
از عــدم یک پارچگــي ژئوپولیتیکــي کشــورهاي هم پیمــاِن ســازمان باشــد. در مقابــل، در عمــوم 
ــه  ــه روســیه ب ــوب شــرق آســیا، ب ــوان عضــوي از جن ــه عن ــن ب ــه چی ــات انجام شــده، ب تحقیق
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عنــوان یــک پهنــه ي اوراســیایي و به کشــورهاي قزاقســتان، قرقیزســتان، ازبکســتان و تاجیکســتان 
ــوان اعضــاء  ــه عن ــد و پاکســتان ب ــام آســیاي مرکــزي و هن ــه ن ــوان اعضــاي منطقــه اي ب ــه عن ب

ــه منطقــه ی شــبه قاره، اشــاره شــده اســت.  متعلــق ب
ــتند،  ــایه هس ــا همس ــه اتفاق ــوري ک ــد کش ــن چن ــي در بی ــي ژئوپولیتیک ــدم یک پارچگ ع
مي توانــد منجــر بــه تغییــر در ســاختار منافــع و تهدیــدات منطقــه اي آن هــا شــود؛ امــا در بُعــد 
بین المللــي، امــکان تشــابه در منافــع و هم چنیــن رنج بــردن یکســان آن هــا از تهدیــدات یکســان 

وجــود دارد. 
در بعــد منطقــه اي، موضوعاتــي ماننــد مســأله ی تایــوان و شــبه جزیره ي کــره بــراي چیــن، 
ــراي  ــزر ب ــاي خ ــي دری ــم حقوق ــره و رژی ــبه جزیره ي ک ــوع ش ــکي و موض ــاع موش ــپر دف س
روســیه، رژیــم حقوقــي دریــاي خــزر بــراي قزاقســتان، ژئوپولتیــک بــدون دریا بــراي ازبکســتان، 
ــل خــط دیورنــد، افراط گرایــی  ــي در مرزهــاي افغانســتان بــراي تاجیکســتان، معض بي ثبات
هندوهــا در هنــد و موضوعاتــي از ایــن دســت، معمــوال همــه ي کشــورهاي یــک منطقــه را درگیر 
ــا  ــوند. ام ــوب نمي ش ــام محس ــه اي ع ــي منطق ــي و حت ــب بین الملل ــزء مصائ ــد و ج نمي کن
ــي،  ــواد مخــدر، افراط گرای ــد قاچــاق انســان، قاچــاق م ــي مانن ــي، موضوعات ــد بین-الملل در بع
ــرژی  ــت ان ــادي و امنی ــر اقتص ــران فراگی ــم، بح ــي، تروریس ــالمي، جدایي طلب ــم اس رادیکالیس

ــد. ــي مي کن ــان و الزام ــه همــکاري همســایگان را نمای ــاز ب ــه نی ــي هســتند ک موضوعات
ــش  ــه افزای ــد منجــر ب ــي مي توان ــدات بین الملل ــس تهدی ــدات مشــابه از جن وجــود تهدی
ــه اي  ــن جــذب آن هــا در یــک ســاختار منطق ــن همســایگان و هم چنی ســطح همکاري هــا در بی
ــود؛  ــترک ش ــت مش ــا و هوی ــا، ایده ه ــد انگاره ه ــه تولی ــر ب ــت منج ــاید در نهای ــترک و ش مش
ــذاب و  ــنهادات ج ــه ی پیش ــا ارائ ــت ب ــن اس ــدات، ممک ــترک تهدی ــت مش ــل ماهی ــه دلی ــا ب ام
ــراي  ــي ب ــه ي بین الملل ــر در صحن ــر حاض ــران موث ــر بازیگ ــوي دیگ ــد از س ــاي جدی راه حل ه
ــاختار  ــک س ــور در ی ــاي حض ــه، عط ــر در منطق ــاي حاض ــي از دولت ه ــکالت، برخ ــل مش ح
ــه تحــت  ــه اي ک ــاي منطق ــاي آن بخشــیده و جــذب دیگــر پیمان ه ــه لق ــه اي خــاص را ب منطق
مدیریــت قدرت هــاي ثالــث باشــد شــوند. بــه همیــن دلیــل، وجــود تهدیــدات و منافــع مشــترک؛ 
ــوده و حتــي در صــورت  ــراي شــکل گیري یــک منطقــه ب ــد مبنــاي اســتواري ب اصــوال نمي توان

ــد. ــن نمي باش ــل تضمی ــداري آن قاب ــه اي، پای ــن منطق ــکل گیري چنی ش
ــک اجتمــاع  ــورد معیارهــاي تشــکیل دهنده ي ی ــچ در م ــت بحــث دوی ــه اهمی در اینجــا ب
امنیتــي کــه هویتــي هم چــون هویــت یک منطقــه دارد؛ پي مي بریــم. وي؛ مهم تریــن معیــار 
ــد و در  ــران مي دان ــاي بازیگ ــترک بودن ارزش ه ــي را مش ــاع امنیت ــک اجتم ــکیل ی ــراي تش ب
ــاي  ــرار دارد و ردپ ــل ق ــاد متقاب ــان اعتم ــا هم ــي« ی ــاي مشــترک، حــس »مابودگ رأس ارزش ه
ــتجو  ــترک جس ــاي مش ــر ارزش ه ــاختار دیگ ــي در س ــور ظریف ــه ط ــوان ب ــاد را مي ت ــن اعتم ای
ــد  ــد، ناشــي از بع ــرح مي کن ــچ مط ــه دوی ــادي ک ــا اعتم ــي« ی ــرد. حــس »مابودگ و مشــاهده ک
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ســازه انگارانه ی نظریــه ي وي مي باشــد و هم چنیــن ایــن موضــوع کــه وي اعتمــاد را در تمامــي 
ــه  ــأت گرفت ــوان نش ــد را مي ت ــتجو مي کن ــگان جس ــان نخب ــا در می ــه تنه ــه و ن ــاختار جامع س
ــت در  ــطح اهمی ــن س ــا داراي باالتری ــه اتفاق ــت، ک ــه ي وي دانس ــناختي نظری ــد جامعه ش از بع
ــرداز  ــک نظریه پ ــه ی ــش از آنک ــچ پی ــه دوی ــت ک ــه پیداس ــرا ناگفت ــد؛ زی ــه ي وي مي باش نظری
لیبرالیســت باشــد، یــک جامعه شــناس سیاســي و هم ردیــف افــرادي چــون لیپســت، پیپانوریــس 

ــد. ــگاه مي کن ــل ن ــط بین المل ــائل رواب ــه مس ــر، ب ــن منظ ــوده و از ای ــدي ب و آرک
ــه در مــورد ســازمان همکاري هــاي شــانگهاي نیــز شــاخص تحمــل اقلیــت  در ایــن مقال

ــد: مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه نتیجــه آن را مالحظــه می کنی
ــورد  ــه ی تحمــل اقلیت هــا کــه یکــي از معیارهــاي م کشــورهاي عضــو ســازمان در زمین
ــه طــور  ــد. ب ــج مي برن ــادي رن ــا مي باشــد، از مشــکالت زی نظــر در بخــش ســازگاري ارزش ه

ــرد: ــیم ک ــته تقس ــه سه دس ــوان ب ــا را مي ت ــل اقلیت ه ــورد تحم ــر در م ــل ذک ــوارد قاب ــي م کل
1( جدایي طلبي

پنــج عضــو از مجمــوع اعضــاء ســازمان همکاري هــاي شــانگهاي در دهــه ي 90 میــالدي 
از اتحــاد جماهیــر شــوروري اســتقالل پیــدا کرده انــد، امــا از میــراث شــوم اتحــاد ســرخ؛ یعنــي 
مرزبندي هــاي اســتعماري )نــه قومیتــي( رنــج مي برنــد. در حقیقــت اگــر مرزبندي هــاي 
صــورت گرفتــه در زمــان اســتالین، ماهیتــي قومیتــي داشــت، قطعــا شــکل جغرافیایــي کشــورهاي 

ــود. ــر از شــکل حاضــر ب ــزي غی تازه تاســیس چی
در مــورد اقــوام حاضــر در کشــورهاي مستقل شــده از شــوروي کــه در ســازمان 
همکاري هــاي شــانگهاي حضــور دارنــد، بایــد بــه دو نکتــه اشــاره کــرد. اولیــن نکتــه، موزائیــک 
پیچیــده ي قومــي در ایــن کشــورها اســت. ظاهــرا تقســیم بندي اقــوام در ایــن کشــورها پایان پذیــر 
نیســت و در درون هرقــوم، یــک یــا چنــد قــوم جدیــد وجــود دارد کــه بــا اعطــاي امتیــازي بــه 
ــازات را  ــي از امتی ــت بخش ــرده و درخواس ــت ک ــالم موجودی ــرعت اع ــر به س ــروه بزرگ ت گ
مي کنــد. ایــن مســأله مخصوصــا در مــورد منطقــه ي قفقــاز در روســیه به خوبــي مشــهود اســت. و 
دومیــن نکتــه، مســتقربودن گــروه عمــده اي از اقــوام اصلــي ســاکن در منطقــه در کشــورهاي دیگر 
ــتان  ــا در ازبکس ــتان، تاجیک ه ــا در تاجیکس ــتان، ازبک ه ــا در قزاقس ــور ازبک ه ــد. حض مي باش
ــي در  ــه تنش های ــر ب ــوال منج ــه معم ــتي ک ــات ناسیونالیس ــتان و احساس ــا در قرقیزس و ازبک ه
منطقــه مي شــود، مانــع عظیمــي در راه ماشــین هم گرایــي کشــورهاي عضــو ســازمان شــانگهاي 

مي باشــد.
 در همیــن زمینــه، بایــد بــه حضــور گروه هــاي زیــادي از روس هــا در کشــورهاي 
ــي  ــل داشــتن ســطح باالی ــه دلی ــن کشــورها ب فوق الذکــر اشــاره کــرد. روس هــاي ســاکن در ای
ــا  ــا ب ــي جاخــوش کــرده و قطع ــي و مشــاغل عال ــش روز و تخصــص، در الیه هــاي اصل از دان
اســتفاده از رانت هــاي موجــود، اقــدام بــه حمایــت از دیگــر روس هــاي ســاکن در ایــن کشــورها 
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ــه  ــکو ب ــرا مس ــد؛ زی ــز برخوردارن ــیه نی ــت روس ــاي دول ــن راه، از حمایت ه ــد و در ای مي کنن
آن هــا بــه عنــوان حافــظ منافــع خــود و اهــرم فشــار در مقابــل دولت هــاي آســیاي مرکــزي نــگاه 
مي کنــد. همیــن موضــوع باعــث افزایــش احساســات ضــدروس در بیــن مــردم و نخبــگان ایــن 
کشــورها شــده اســت، بــه شــکلي کــه به جــز در قزاقســتان، در دیگــر کشــورهاي آســیاي میانــه، 

ــوان خارجــي و عناصــر نامطلــوب مي باشــد. ــه عن ــه روس هــا ب ــگاه عمومــي ب ن
در چیــن نیــز بــا تنــوع قومــي فوق العــاده اي روبــه رو هســتیم. در ایــن کشــور بیــش از 50 
قومیــت حضــور دارنــد کــه بــه علــت در اکثریت بــودن قــوم »هــان«، بیشــتر امتیــازات دولتــي و 
ــي چــون  ــورد مناطق ــي در م ــوم مي باشــد. بحــث جدایي طلب ــن ق ــار اعضــاء ای رســمي در اختی
ــان  ــه جدایي طلب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــود دارد؛ ب ــین کیانگ وج ــي و س ــتان داخل ــوان، مغولس تای
تایــوان از بن مایه هــاي قومــي بــراي ادعــاي خــود اســتفاده نمي کننــد، امــا گرایشــات قومــي در 
ــراي  مغولســتان داخلــي و ســین کیانگ از قــدرت باالیــي برخــوردار اســت. پیشــینه ي مغولــي ب
ــي ســین کیانگ عامــل محرکــي  ــراي اهال ــي و پیشــینه ي ترکــي ب ــان مغولســتان داخل جدایي طلب

ــد. ــه مي باش ــات جدایي طلبان ــترش احساس ــراي گس ب
2( رادیکالیسم اسالمي

بیــش از 1/5 میلیــارد نفــر، جمعیتــي اســت کــه در کشــورهاي عضــو ســازمان همکاري هاي 
ــن  ــد از ای ــدود 5/5 درص ــي ح ــر، یعن ــون نف ــش از 83 میلی ــد و بی ــي مي-کنن ــانگهاي زندگ ش
ــه نســبت کل جمعیــت  جمعیــت را مســلمانان تشــکیل مي دهنــد. بیشــترین تعــداد مســلمانان ب
ــداد  ــن تع ــد( و کم تری ــا 90 درص ــر )تقریب ــون نف ــش از 6 میلی ــا بی ــتان ب ــور تاجیکس در کش
ــا 2  ــر )تقریب ــون نف ــش از 26 میلی ــا بی ــن ب ــور چی ــت در کش ــبت کل جمعی ــه نس ــلمانان ب مس
درصــد( حضــور دارنــد و در دو کشــور ازبکســتان و قرقیزســتان نیــز تعــداد مســلمانان بیــش از 
نصــف جمعیــت حاضــر در ایــن کشــورها مي باشــد. ایــن موضــوع، نشــان دهنده ی وزن بــاالي 
سیاســي مســلمانان در تاجیکســتان، ازبکســتان و قرقیزســتان نســبت بــه وزن سیاســي مســلمانان 

در دیگــر کشــورهاي عضــو ســازمان شــانگهاي مي-باشــد.
عمــال پــس از حــوادث 11 ســپتامبر و آغــاز مبــارزه ي بین المللــي بــا رادیکالیســم اســالمي، 
ــاز  ــیه آغ ــن و روس ــه، چی ــیاي میان ــا مســلمانان در کشــورهاي آس ــارزه ب ــدي از مب ــوج جدی م
ــي  ــا انگیزه های ــا بیشــتر اقدامــات ضداســالمي کشــورهاي عضــو ســازمان شــانگهاي، ب شــد. ام
ــراي جلوگیــري  ــارزه در چیــن ب ــوده اســت. ایــن مب ــا رادیکالیســم اســالمي ب ــارزه ب غیــر از مب
ــراي  ــتان ب ــتان و تاجیکس ــتان، قزاقس ــتان، قرقیزس ــین کیانگ، در ازبکس ــي در س از جدایي طلب
ــان  ــا جدایي طلب ــه ب ــتاي مقابل ــیه در راس ــالم گرا و در روس ــزاب اس ــد اح ــري از رش جلوگی

چچــن صــورت گرفــت.
ــلمانان  ــر مس ــدان ب ــالمي چن ــات ضداس ــام اقدام ــرای انج ــا ب ــاالی دولت ه ــزه ي ب انگی
ســاکن در ایــن کشــورها پوشــیده نبــوده و همان طــور کــه در فصــل پیشــین ذکــر شــد، بارهــا 
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نخبــگان و مــردم مســلمان ایــن کشــورها بــه ایــن اقدامــات اعتــراض کرده انــد. در نتیجــه، جــو 
بي اعتمــادي در بیــن مــردم و نخبــگان مســلمان و دولت مــردان ایــن کشــورها بــه وجــود آمــده 

و فضــاي اجتماعــي کشــورهاي مذکــور را در شــرایط نامناســبي قــرار داده اســت.
3( نژادپرستي

ــاد در  ــن اتح ــده از ای ــورهاي مشتق ش ــوروي، کش ــر ش ــاد جماهی ــي اتح ــس از فروپاش پ
تــالش بــراي افزایــش انســجام داخلــي برآمدنــد و در شــرایط بحــران اقتصــادي فراگیــري کــه در 
ایــن کشــورها وجــود داشــت، تمرکــز بــر ملي-گرایــي بــه عنــوان راه کار مناســبي بــراي عبــور از 

ایــن بحــران و یــا دســت کم انحــراف افــکار عمومــي از آن مطــرح شــد. 
بــه مــوازات رشــد احساســات ملي گرایانــه در ایــن کشــورها، خشــونت هاي نژادپرســتانه 
نیــز در ایــن کشــورها شــروع بــه افزایــش کــرده، پیش زمینه هــاي قومــي نیــز منجــر بــه گســترش 
ایــن اقدامــات شــده اســت. در نتیجــه ایــن اقدامــات برخــي دولت هــاي منطقــه نیــز وارد بــازي 
ــورها  ــر کش ــود در دیگ ــاي خ ــاع از اقلیت ه ــه دف ــروع ب ــده و ش ــتي ش ــي و نژادپرس قوم گرای
کردنــد کــه نتیجــه اي جــز تیرگــي روابــط و افزایــش بي اعتمــادي در بیــن مــردم و دولــت ایــن 

کشــورها نداشــته اســت.
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Consideration of the rate of minority tolerance in Shanghai 
cooperation organization as a uniting factor

Amin Rezai Nejad*

* Associate Professor of  Subcontinent Studies Center, Qom, Iran.

Abstract 
Shanghai cooperation organization is one of the new organizations in Euro-

Asia. That tow great powers like china and Russia are member of it and can has 
determining role in international politics. Understanding the rate of convergence 
among its members can has basic role in understanding its current and future 
position in international relations.
The communication theory of Karl Deutsch and the terminology of  security 
community that he propounded it can answer this in good manner. By 
consideration of factors like compatibility of values among convergent political 
unites or the extended communication among them will be discussed in this 
inquiry. 

Key words: integration, regional integration, regionalism, security community 
and compatibility of values.  
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Abstract
In the third millennium, the media including traditional media and social media 

play a crucial role in electoral processes. The role of these media varies according to 
the electoral objectives of the candidates. This role can be classified into two main 
approaches: persuasive and propagandized approaches to attract voters. This article 
seeks to examine these media capacities in the presidential election campaign. The 
question is whether the persuasive propagandized approaches in the presidential 
election will have an effect on the cohesion or divide in Afghan society. Persuasive 
processes can not only shape public opinion in the right direction, but can also play 
a prominent role in creating national stability and coherence in post-election pro�
cesses. Conversely, propagandized processes can play a destructive and negative 
role both during and after the election, and lead to a two-polarization of society and 
ethnic-religious divides. The findings of this paper, obtained by documentary and 
library methods, show that during the process of registering elections in the field of 
security, cultural, political and economic, the propaganda approach has been over�
come. Focusing the candidates’ activities on persuasive processes in which public 
opinion is guided in the right direction and in the pursuit of excellence and progress 
in the country and avoided an propagandized approach in order not cause Social 
polarization and the activation gaps.

Key words: Afghan elections 2019, persuasive approach, propagandized approach, 
social gap, national unity.

* Professor in political science at Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
** PhD  candidate in in political science at Allameh TabaTabaee

Media Functions in Afghanistan Presidential 
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Abstract
One of the important principles governing a fair trial is observance of the prin�

ciple of “Impartiality” in the proceedings. The purpose of this principle is to con�
sider the judge as equal and unbiased to the parties to the dispute; that is, the judge 
has no right to leave the road without trial during the course of the proceedings, and 
his willingness to demonstrate the victory of one party by taking actions. . But at the 
same time, parallel to the unbiased principle of the judge, the issue of the need to 
support the right is another important element of the judiciary.
The purpose of this research, which is carried out by the library method, is to com�
pare the views of jurisprudence and law with respect to the principle of “impartial�
ity” of the judge and distinguish it from the necessity of discovery and the support 
of the right to judgment. In both views, there is agreement on the principle of the 
above, and it is anticipated that the rules and enforcement of guarantees are guaran�
teed in order to guarantee its observance during the proceedings.

Key words: judge, impartiality, justice, fair trial, real discovery, jurisprudence and 
Law.

*Masters Student of  International Relations, Khatam –al- Nabieen University, Kabul, 

Presidential election of 1398 and the challenge of 
political participation

Sayed Jafar Sajjadi*
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Abstract
This article is going to consider people’s political participation in parliamentary 
and presidential election according to sociological, physiological and combinato�
ry approaches. In sociological approach, participation of people in three kinds of 
system structure like authoritarian, totalitarian and democratic will be discussed 
that in every one people have especial condition for participation. In psychological 
approach, political trust, effectiveness and educations are exciter of participation. In 
combinatory approach, the combination of two approaches in three grand, middle 
and micro levels can be evaluated and finally respect of law in acting, executing and 
supervising as well as employment of elites and distribution of facilities and oppor�
tunities are the factors of people’s participation. These factors cause the satisfaction 
and trust of people on government and will improve their participation in social and 
political aspects. This phenomenon is a scarce commodity in Afghanistan. 

Key words: participation, political participation, politics and election.

* Masters of  International Relations, faculty member Of  Political Science, Khatam –al- Nabieen 
University, Ghazni, Afghanistan.

The effective factors on people›s political participation 
in presidential and parliamentary election
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Abstract
Political participation is a process that through it all citizens of country are 

active politically and they themselves determine their destiny. Many factors have 
impression in the rate of political participation in a country. But among them, the 
role of political culture and especially political culture of political elites is very 
salient on the process of political participation. Therefore, the key question of this 
research is this that what is the impression of tribal and traditional political culture 
of political elites on the process of political participation in the time of national 
unity government?

To answer this question, including definition of key concepts, we look to theo�
ry of “elites” in political sociology and then we explain the role of political culture 
of political elites on political participation if Afghanistan. The research shows that 
traditional political culture of Afghanistan has considerable role on political partic�
ipation in different levels of decision making, execution and intensified the histor�
ical crisis of this country. The method of this research is descriptive-explanatory 
method. 

Keywords:  political elites, political culture, political participation. Crisis of politi�
cal participation and Afghanistan.   

Political culture of elites and political participation in 
Afghanistan (case study: national unity government period) 

*Masters of  International Relations, Faclty member of  research, Khatam –al- Nabieen University, 
Kabul, Afghanistan.
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Abstract
Internal conflict of Afghanistan are caused of many factors such as tribal com�

bination, religious combination, lingual combination, domineering of leader of par�
ties, illiteracy, public poverty, different political visions etc. as well as exploiting of 
mines by powerful men and smuggling of them to foreign countries, cultivation of 
opium and  heroin and smuggling of them with international mafia have impression 
of the tension of Afghanistan. Since the state of Afghanistan is weak in guarding 
mines and control of opium, opium mafia exploit of this situation and increase the 
crisis in Afghanistan. Therefore we can say that although many factors are effective 
in the crisis of Afghanistan, but the most important factor is interference of regional 
and global countries that because of geopolitics’ and geo-economics of Afghanistan, 
try to control on this country and face the election of Afghanistan with challenge. 
In spite of internal and international struggle for providing peace and stability in 
Afghanistan during 18 years, all of those struggles are without any result for peace 
and stability. 

Key words: conflict, peace, war, violation and Afghanistan.

Peace and conflict and the electoral
challenges of Afghanistan
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* Masters of  International Relations, faculty member Of Political Science, Khatam –al- 
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Praxeology of election in new Afghanistan 

Ramazan Ali Fasahat*

Abstract
Election is one of the political selection ways that people, s sovereignty can institu�
tionalize through it in society and shows the political participation. In new Afghan�
istan, also, election is as a way for political selection that shows the will of people. 
Unfortunately in this country, election accompanies undemocratic behavior. The 
question is this that why such undemocratic behavior exist in election. The first 
hypothesis is that external and internal factors or personality and situational factors 
cause this kind of behavior. Results of research show that people act some kinds 
of behavior when believe to it or obliged. It means that every one of the external 
and internal factors in turn can impress the behavior of people. In Afghanistan’s 
election, people tend to undemocratic behavior because of their belief of because of 
political, social and cultural condition obliged to do it. Internal factors like person�
ality and attitudes are as internal factors and factors like cultural, social and political 
conditions as external factors shaped the undemocratic behavior in Afghanistan. 

Key words: phycology, behaviorism, attitude, personality, political culture and 
election.   
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Abstract
In contemporary time the political behavior of citizens in different societies 

are impressed by internal and external factors. One of the most important political 
behaviors of citizens is political participation and voting behavior that are very 
impressed by external and internal factors. Political behavior of citizens and their 
voting in different countries are impressed by external and internal factors. This 
phenomenon can be seen in weak states and interference of great and regional 
powers can face the election with challenge in weak countries and Afghanistan 
is one of the weak countries that experience this problem. one of the important 
challenge of Afghanistan›s election is interference of great and regional powers. 
This article is going to consider the interference of great powers as an important 
challenge of election of Afghanistan.

Keywords: election, great powers, regional powers, Afghanistan.
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Abstract
Election is the sign of developed society and it is as a certain principle of 

democracy. Election is a proper tool of informative political participation for 
determining people›s destiny. Although the background of parliamentary election 
in our country back to half century, but about how to hold election, we had many 
challenges and criticisms. After establishment of Islamic republic of Afghanistan, 
we had many challenges. Where is the root of these challenges? The author 
believes that reproduction of tribal culture of traditional society and behavioral and 
subjective use of that, caused challenge in all aspects of our life especially election. 
The data in this writing can prove this hypothesis. What we know of our tribal 
traditional political culture like: irrationality, weak social harmony is current among 
us and consist our behavior. Lack of trust, violation, suppression, administrative 
corruption, lack of elitism and etc are the result of tribal traditional political culture 
of Afghanistan that face the election with challenge. 

Key words: political culture, political participation, traditional culture, tribal 
culture, election, choose of determination and Afghanistan.     
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Abstract
This writing believes that the lack of social capital is the most important 

electoral challenge in Afghanistan and it tries to explain this relation. This article 
believes that, between social capital indexes and political development indexes 
including election and right of voting, is direct relation. The lack of social capital 
indexes in Afghanistan is one of the important challenges of underdevelopment 
and election. The author believe that traditional cultural indexes of Afghanistan 
is incompatible with social capital indexes. The lack of indexes such as politi�
cal trust, participatory culture, collective mood activity and priority of collective 
interest on individual interest and finally cultural and political tolerance in tradi�
tional political culture of Afghanistan cause the lack of social capital in society. 
Lack of social capital means lack of political trust, priority of individual interest 
on collective interest, lack of cultural toleration, and finally authoritarian culture 
are challenges of political development especially election in Afghanistan. 

Key words: social capital, political trust, political development, electoral chal�
lenge in Afghanistan.
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