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 یگزارسپاس

 یتوتتوسط انست است که در افغانستان یاسیاصالحات نظام س یهااز سلسله پژوهش یبخش یقتحق ینا

راه دشوار »شامل  ینهزم یندر ا یتوتستان یگرد یهااست. پژوهشانجام شده  افغانستان یکمطالعات استراتژ

« افغانستان رد یلبد یاسیس یهانظام یرامونپ یمل یهاو نقد گفتمان یابیدر  افغانستان؛ ارز یمردم ساالر

ها پژوهش ینا یمجموعه باشند.می (1395« )و جامعه در حا  گذار افغانستان یقانون اساس» و (1397)

نموده  نهادیشمختلف پ یهابهبود بخش یرا برا یو اصالحات کرده یکاورا وا یاسیمختلف نظام س یهابخش

کسانی که ما را ۀ هماز  ،پژوهشمحصو  تالش و همکاری گروهی است. نویسندگان این  ،این پژوهش است.

 از: ویژهبهاند و یاری رسانده یابه گونه

می ارشد انستیتوت بخش مطالعات آسیایی دانشگاه ساسکس؛ مشاور عل رئیسمگنس مارسدن،  -

 نامه(پرسش ۀمطالعات استراتژیک افغانستان )مرورکنند

عالی نیروی دریایی، مونتری کالیفرنیا، ایاالت متحده )مشاور علمی  ۀمدرس اس ،توماس جانسون  -

 گزارش( ۀپروژه و مرورکنند

 دانشگاه اندیانااهلل شهرانی، استاد نظیف -

 گزارش( ۀ)مرورکنند افغانستاندر  بنیاد آسیانمایندۀ عبداهلل احمدزی،  -

 . کنندمیتشکر و قدردانی 

نبی دانشیار، فرهاد محمد سنگر، سیدسردار :گران ساحوی انستیتوتکار و تعهد پژوهشما از پشتِ  همچنین

گل شریفی، بهرام خراسانی، آرزو صالحی، مصطفی سروری، سعدیه تیموری، فاضلاهلل واعظی، بسیصافی، روح

البنین یعقوبی، کبرا همتی، مهدی شجاعی، معصومه سلطانی، عبید، فرید تیموری، ام ابیناساحمد عبید، 

باغی که سهم روضه هانور حسینی، سحر قاسمی، فتانه همدم و مسعودمسعوده صافی، نسیمه سیلی، سید

 یم.گزارسپاساند، ها داشتهمصاحبه دادنمهمی در انجام

وژه را تمویل کرده است، که این پر(NED) «دموکراسی برایت ملی مرکز مساعد»از  ویژهبهتیم پژوهشی 

 .است گزارسپاس
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 گزارش ۀخالص
جمهوری و دو سه انتخابات ریاستسر گذاشتن افغانستان با پشتِ ،گذشتهۀ در کمتر از دو ده

جود، و سر بر آورده است. با ایندر این کشور داری دموکراتیک انتخابات پارلمانی، فرهنگ حکومت

ها از اند که باید به آنهایی مواجههم با مشکالت و کاستی نهادهای دموکراتیک افغانستان هنوز

آن به های نظرسنجی دادهکه  پژوهشرسیدگی شود. این  تطبیقیۀ به گونو  روپیشِطریق اصالحات 

تحت ا والیت افغانستان ر 13نفر در  1305های است، دیدگاهشده  آوریجمیسیستماتیک صورت 

در مورد  پژوهشترین ترین و جامی؛ امری که این مطالعه را تا حا  حاضر، بزرگدهدمیقرار پوشش 

 انتخابات افغانستان ساخته است. 

به آن کمک کرده است تا سطحی از  (یک نامزد برای رأییک ) SNTVدهی رأیسادگی روش 

 به عدم SNTV، سیستم با این حا  روند انتخابات به دست آورد. برایدر نزد مردم  را مقبولیت

به وضوح  دهندگانرأی. شودمیشان نیز منجر دهندگانرأی در برابریی مقامات منتخب گوپاسخ

به جای نمایندگی از نیازهای آنان، منافی شخصی شان در مجلس، نمایندگاناند که احساس کرده

انتخاباتی  ۀت به عنوان یک حوز، کل یک والیSNTV. در چارچوب سیستم کنندمیخود را دنبا  

این کار ۀ . نتیجندهست مسئو  نمایندگی از یک والیت ،چندین مقام منتخب و فعالا  کندمیعمل 

 ایبه این ترتیب دشواریسطح پایینی از تعامل میان نمایندگان پارلمان و جوامی محلی بوده است. 

 گیریرأی نظاممردم  ،یک سون است که از ای ،آیداصالحات انتخاباتی به وجود می اکه در رابطه ب

موجود  یاکثریت SNTVسیستم  ۀبه خاطر نتیجها آناما از سوی دیگر  ؛دهندرا ترجیح می یاکثریت

. انتخابات در کنندمی، احساس ناتوانی شودمیمنجر  گوپاسخغیرنمایندگان پارلمانی کامیابی که به 

تقلبی  است؛ مشکالتی که با انتخابات شدیداا مواجه یتمام سطوح در افغانستان با مشکالت

. سطح اعتماد بین دولت و شهروندان و اعتماد به کمیسیون است بدتر شده 2014جمهوری ریاست

 پایین است. همچنانمستقل انتخابات 

 

 کلیدیهای یافته

 ت، ی را تجربه کرده اسبه این سو دو انتخابات پارلمان 2002افغانستان از سا   در حالی که

ی که دهندگانرأی. این نظرسنجی نشان داد برانگیز استسؤا اما بسیار ها موفقیت آن
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دانش محدودی از نظام انتخاباتی  اند،داده رأینامزدان سیاسی  گرایشاز قبلی بدون اطالع 

 اند. نبوده گوپاسختا حد زیادی که نمایندگان پارلمان  کنندمیاحساس و  داشته

  های در برابر حوزه ، عمدتاا یابندمی به مجلس راه کهاینپارلمان پس از نمایندگان منتخب

از سطح پایین  دهندگانرأی. اکثریت قریب به اتفاق نیستند گوپاسخشان انتخاباتی

 دهندگاندرصد از پاسخ 53هستند. حدود  ناراضییی نمایندگان مجلس گوپاسخ

دنبا  منافی شخصی خود به  صرفاا که نمایندگان پارلمان  کنندمیاحساس  نظرسنجی

ند و از رضایتی نداراز نمایندگان خود به طور کلی  دهندگانرأی(. 13 شکلهستند )

 (. 10شکل اند )نبردهای هها در پارلمان بهرهای آنتالش

  اکثریت  (قومیت، والیت و جنسیت) مختلف شناختیارقام جمعیت /هادموگرافی میاندر

اطالع اند، بیداده رأیها که به آن یاننامزدسیاسی  گرایشاز  ،هندگاندرأیقریب به اتفاق 

 (.17و  16، 15 شکلهستند )

  کرده را ترجیح نامزدان مستقل و تحصیل ،درصد( 63) دهندگانرأیاکثریت قریب به اتفاق

در حالی دارد.  یخوانهماعتمادی عمیق مردم به احزاب سیاسی دهند. این یافته با بیمی

درصد( و  39که احزاب سیاسی باید در خدمت منافی ملی ) قبو  دارندافراد  که

که شامل  گیریرأیها سیستم درصد آن 21درصد(، فقط  16)باشند  شاندهندگانرأی

است  سانهمیافته با این واقعیت (. این 21شکل )دهند شود را ترجیح میاحزاب سیاسی 

اند که از منافی ملی نمایندگی کنند، ایاسیخواستار احزاب سی دهندگانرأیهرچند  که

گرفتار منجالب تعصب و  سیاسی افغانستان احزاب ،واقعیتکه در  دانندمیاما 

 اند.شده ورزی قومیسیاست

  ،(. 14شکل عمومی در مورد کمیسیون مستقل انتخابات ضعیف است ) دیدگاهبه طور کلی

 ،اندکردهکمیسیون را مثبت ارزیابی  این عملکردنظرسنجی این دهندگان درصد پاسخ 47

 ۀمانددرصد باقی 8دانند )دهندگان آن را منفی میدرصد پاسخ 45 در حالی که

نیمی از  تقریباااین واقعیت که «(. نظری ندارند»کنندگان در نظرسنجی اشتراک

اعتباری بیبه نظر مساعدی در مورد کمیسیون مستقل انتخابات ندارند،  ،دهندگانرأی

کنندگان درصد اشتراک 18. بدیهی است که نزدیک به داللت دارد این کمیسیونۀ ستردگ

تنها نیمی از  در حالی که ،دانندمی« بسیار بد»این کمیسیون را  عملکرد ،در نظرسنجی
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دانند. ابهامات مختلف در مورد رهبری و اختیارات می« عالی»درصد( آن را  9این میزان )

به تضعیف بیشتر ت، انتصاب کمیشنران و نقش اعضای آن، تنها کمیسیون مستقل انتخابا

  کمک کرده است.این نهاد اعتبار 

  را ترجیح  یانتخاباتی اکثریت نظامدرصد( یک  55) دهندگانرأیاکثریت قریب به اتفاق

 ریزد. صندوق می درنامزد یک  برایواحد را  رأییک  ،دهند که در آن یک فردمی

 شدهوصیهتاصالحات انتخاباتی 

  ترویجاین امر به زیرا  ؛تر استهای انتخاباتی کوچکداشتن حوزه ،توصیهاولین 

های انتخاباتی ها، حوزهاطمینان از نمایندگی اقلیت برای. کندمییی بهتر کمک گوپاسخ

دوری گوناگون های حوزهبه ها اقلیت را حفظ و از تقسیم آنجوامی تر باید وحدت کوچک

بر  مستقیم تأثیرزیرا  ؛پیچیده و حساس استروند های انتخاباتی یک زهحوتعیین د. نکن

آمارهای قابل  بر اساس های انتخاباتی بایستیحوزهکردن چکانتخابات دارد. کو ۀنتیج

در این فرایند طرف انجام شود. اعتماد جمعیت باشد و باید توسط یک گروه مستقل و بی

که از نظرات  «کنندفرض »گیرندگان تصمیم کهاینبا جوامی محلی مشوره شود نه باید 

 اند. ها مطلیآن

 سیستم از  «ترکیبی»این است که در حا  حاضر  دوم ۀتوصیFPTP (ینظام انتخابات 

انتخابات پارلمانی  برایقابل انتقا (  واحد غیر رأی)سیستم  SNTVو ی( نفرنخست

کنند و عضوی شرکت تک ۀزسیستم حومرد در نامزدان . در نظر گرفته شودافغانستان 

حفظ نمایندگی زنان در پارلمان،  برایباید . انتخاباتی شود ۀحوزۀ نامزد برندیک فقط 

و با به رقابت ادامه دهند در سطح والیت  SNTVسیستم در چارچوب زن امزدان ن

نامزدان زن مشخص  براینیز باید  والیتدر سطح  فرعی یاتهای انتخابحوزه ،گذشت زمان

به نفری نظام انتخاباتی نخستپیروی کنند.  FPTPها نیز بتوانند از سیستم آن د تاشو

 ۀتوسع برایالزم ۀ ط اولییارش همچنینکمک خواهد کرد و بیشتر یی گوپاسختقویت 

گرچه این اصالحات به تنهایی چنین احزابی را  فراگیر را فراهم خواهد کرد؛احزاب سیاسی 

  1.کندمیترویج و تقویت ن

                                                 
 مراجعه کنید.« ترین سیستمانتخاب مناسب»جزئیات بیشتر در مورد این پیشنهاد، به بخش دریافت . برای 1
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 احزاب سیاسی  اشده این است که دولت قوانینی را در رابطه بتوصیه ن اصالحاتسومی

ها افیت احزاب سیاسی و رهبران آنفیی و شگوپاسخمعرفی کند. هدف این قوانین ارتقای 

انتخاب  برایاند، تعهد ملی واضح یاراحزاب سیاسی دا کهاین. این قوانین باید از باشد

داشتن اعضای حزب پروتکل نگه گوپاسخ برای، کنندمیرگزار های رهبری انتخابات بمقام

. احزاب و از شفافیت الزم در منابی مالی خود برخوردارند، اطمینان حاصل کنددارند 

ستند. پس از آنهداشتن دولت ضروری نگه گوپاسخمناسب کشور و  عملکرد برایسیاسی 

ست آورد، سایر ترتیبات انتخاباتی در کشور جایگاه خود را به دفراگیر که احزاب سیاسی 

 . دادمورد توجه بیشتر قرار  توانمینیز  را تناسبیمانند سیستم 

 به مردم اعتمادی عمیق انتخاباتی، بی نظامها در معرفی اصالحات بیشتر در یکی از چالش

افراد سیاست قومی قرار دارند و توسط ۀ تحت سلط همچناناحزاب سیاسی است. احزاب 

دارانی را با خود حمایت طرفخود ۀ هم به نوب؛ این رهبران شوندمیرهبری  مندقدرت

کاهش یابد،  های انتخاباتیحوزه (Size) اندازهاند. اگر که از لحاظ قومی همگون دارند

احزاب سیاسی فراهم کند که امورشان را بازنگری و  برایممکن است فرصتی را 

احزاب وسیی چندقومی که منافی  ۀتوسعاین حا ، با ریزی کنند. شان را از نو طرحعملکرد

بلکه احتما   ؛شبه به دست نخواهد آمدسیاسی است که یک ۀیک پروژ ؛ملی را دنبا  کند

های دهی وفاداریشان را در شکلزمانی محتمل است که احزاب نفی ،تغییر تدریجی بیشتر

 ،شان باید توسط قانونیی و شفافیتگوپاسخارتقای  برایجدید ببینند. احزاب سیاسی 

 برایشوند. قوانین و مقررات باید اطمینان حاصل کنند که احزاب سیاسی  تنظیم و کنتر 

وجود،  اند. با اینمیکانیسم یارگیری و شفافیت امور مالی دا، تصمیمشانانتخاب رهبران

احزاب وجود دموکراسی واقعی عمل کند،  ۀبه عنوان یک نمایندقرار باشد افغانستان اگر 

 .استضروری  مطلقاا سیاسی 

 ًمناسب، مالکیت  میکانیسماختالفات از طریق  وفصلحلدولت افغانستان باید با ، و نهایتا

انتخابات را از آن خود کند. کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید 

را اجرا شان و احکام ، عمارا اِشان اختیارات ،قادر باشند که بدون دخالت بازیگران خارجی

گری و دخالت بازیگران کنند. تا امروز بسیاری از اختالفات انتخاباتی از طریق میانجی

های میکانیسمدر حالی که  است؛ المللی( حل شده)هم ملی و هم بین مندقدرتسیاسی 
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 هااین نهادی یاراعتبار و کا ،در نتیجهچنین هدفی نادیده گرفته شده و  برایایجادشده 

حکم  یاراج برایزاری تضعیف شده است. نتیجه این است که نهادهای انتخاباتی هیچ اب

 ندارند.خود 
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 مقدمه

 بر پژوهشای همقدم

دموکراتیک یک دولت  ۀو ادار عملکرددر  ،انتخابات ۀیدادهای معدودی وجود دارند که به اندازور

را ابراز و نمایندگان شان هایتا نگرانی کندمیشهروندان فراهم  برای. انتخابات فرصتی را نقش دارند

یک دموکراسی کارا به شدت به ها مطابقت دارد. که با نیازهای آن را انتخاب کنند هاییبرنامهو 

ها، اندازهای آننظرات و چشمانتقا  ندان و ومندسازی شهرتوان برایبه عنوان ابزاری  ،انتخابات

ها، افکار و نظرات و اهدافی را باید تالش کند که سیاستمتکی است. یک نظام سیاسی دموکراتیک 

 .کندمیها حکومت مردمی باشد که نظام بر آنو نظرات[  ها]خواست دهندهبازتابدنبا  کند که 

دهی رأیکردن فرصت فراهم است. صرفاا «شیطان در جزئیات»اغلب ، به قو  معروف، با این حا 

مرتبط نیست.  ،نمایندگی کند دهندگانرأیسیاسی که از منافی  شیاربا یک آ بالواسطه افراد، برای

گذاری، تأثیرها هدف نهایی انتخابات را آیا آن کهاینعالوه بر این، مردم ممکن است بسته به 

ها و ترتیبات سیاسی را بر دیگران ترجیح شیاربینند، اشکا  خاصی از آنمایندگی یا چیز دیگری می

گذار ۀ کشوری که نظامی سیاسی در آن هنوز در دور ،افغانستان مورددر دهند. این مالحظات همه 

است. در حا  حاضر  ، مقدمبندی و اصالحاتدرجه خوشدست همچنانآن است و انتخابات 

و دو انتخابات  کندمی( پیروی SNTVانتقا  ) غیر قابلواحد  رأی نظامانتخابات پارلمانی از 

دا  بر انتخابات نفس برگزاری  ،وجود است. با این زار شدهپارلمانی در چوکات این سیستم برگ

یابد یا خیر، بستگی به دست می انگیزیاعجاب ۀآیا روند انتخابات به نتیج کهاین ؛نیست مطلوبیت آن

 ناسازگار باشند، آن با هماهدافی دارد که این روند در پی آن است. اگر روند انتخابات و اهداف آن 

 حتی اگر به درستی اداره شود، ممکن است یک توهم باشد.« مردم برایدولت » وقت ادعای ایجاد

. متمرکز است دهندگانرأیها و تجارب این پژوهش در مورد انتخابات پارلمانی افغانستان بر دیدگاه

فرهنگ »اش را شاهد باشد، رود که سومین انتخابات پارلمانیمی افغانستان کهاینبا توجه به 

یابی مردم به سطحی از آشنایی با روند در کشور به آرامی در حا  ظهور است که از دست «یانتخابات

در سراسر کشور، به دنبا   دهندگانرأیاین پژوهش با موشکافی تجربیات  .شودمیناشی  گیریرأی

یک درک غنی و منصفانه از این فرهنگ انتخاباتی است. در تحقیق در مورد فرهنگ انتخابات  ۀتوسع

ها در مورد افراد عام از روند انتخابات، دیدگاهپژوهش به طور خاص سطح دانش این تان، غانساف
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یی اعضای مجلس پس از گوپاسخداری در غیبت احزاب سیاسی و در مورد نمایندگی و حکومت

توانایی  مردمگیرد. یکی از اهداف انتخابات این است که به انتخاب شدند، را به بررسی می کهاین

در  دهندگانرأیۀ . درک تجربکندمیرا فراهم شان نیابتی کشور از طریق نمایندگان منتخبۀ اراد

در  دتوانمیبه بلوغ نرسیده است،  هنوز داری دموکراتیک در آنکه حکومت ، کشوریافغانستان

 و به این ترتیب، تغییراتی را پیشنهاد کند ؛شناسایی نقاط قوت و اعتراف به نقاط ضعف کمک کند

 واقعیت موجود کشور را بازتاب دهد. که

 کمک به ادبیات موجود

داری دموکراتیک در افغانستان، این پژوهش به ادبیات رو به رشدی که به تدریج در مورد حکومت

 هایاولویتاین پژوهش از طریق بررسی  2افزاید.آمده، می به این سو گرد 2001از سا   ویژهبه

انتخابات تمرکز  ۀ، بر روند انتخابات کشور و تجربنظرسنجیکننده در راکانتخاباتی مردان و زنان اشت

 دهندگانرأیاو  از  که تجربیات دستِمنحصر به فرد پژوهش حاضر این است  مساعدتدارد. 

به . این نظرسنجی دهدمیوالیت ارائه  7نفر در  1287سراسر افغانستان را از طریق نظرسنجی 

والیت دیگر پشتیبانی  6نامزد انتخاباتی در  18می و کامل( با حدود عمیق )جا هایهمصاحبوسیلۀ 

روند انتخاباتی، از  دهندگانرأیدرک ۀ ژرف در مورد نحو ارائه نگاهها به . این نظرسنجیشودمی

. عالوه بر این، این پژوهش تجارب گذشته کندمیکمک  ،پارلمانی هاینظاممقامات منتخب و 

هایی را که و ارزش ا دارد تأثیر آیندهها در انتخابات آنشرکت بر  االااحتمکه  ا دهندگانرأی

. بسیاری از کندمیها بسیار مهم است، موشکافی آن برای کنندمیاحساس  دهندگانرأی

های شیوه بهترین بر اساس قبلی در مورد انتخابات افغانستان، پیشنهادات خود را صرفاا یهاپژوهش

 اما این 3؛کنندمیگذاری پیشین، پایهچند انتخابات در  گیریرأیالگوهای  تحلیلِالمللی و ماکروبین

امکان  ،در سراسر کشور، گامی به جلو برداشته و در نتیجه تر مردمیوسیی پژوهش با بررسی پایگاه

 وآورده فراهم  «های مردمیتجربه»را در برابر  «انتخاباتیاصالحات » برایهای موجود سنجش گزینه

را بازتاب دهد،  دهندگانرأیتمایل به تغییر در میان  به طور مناسب پیشنهادات کهایناز  همچنین

 .کندمیاطمینان حاصل 

                                                 
 ه است.پرداخته شد «یانتخابات یهانظام یهامدل». به این ادبیات در بخش 2
 . AREU، 2012، جوالی «ها برای اصالحاتها و گزینهاصالح سیستم انتخاباتی افغانستان: استدالل». اندرو رینولدز و جان کری، 3
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 انتخاباتی هاینظامهای مدل

 انتخاباتی هاینظامتعریف 

داری سیاسی، روند انتخابات باید در دو جبهه تحلیل حکومت برایدرک پیامدهای انتخابات  برای

، تحلیل کرد. کندمیاز لحاظ شکل )فورم( نمایندگی که ایجاد نخست  توانمینتخابات را شود. ا

و مختلط هستند. یک نظام دموکراتیک به درستی تناسبی ، اکثریتیهای نظاممروج  یهامد 

 گزینش کهاست  اینمهم ممکن است هر یک از این روندهای انتخاباتی را شامل شود.  ،شدهتشکیل

 ،ثانیاا گیری پارلمان دارد. دهی امورات و تصمیمسازمانۀ گیری بر نحوپیامدهای چشم ،باتیروند انتخا

 جوامی دموکراتیک به دنبا  آن همچنینزیربنای انتخابات اهداف خاصی است که انتخابات و 

یابی مورد ارز و شده برگزیده. این اهداف باید به درستی شناسایی و با توجه به روند انتخاباتی ندهست

به و داد مورد ارزیابی قرار  توانمیرا های مشخص شهروندان قرار گیرند. به این ترتیب، خواسته

 . ارائه دادترین روند انتخابات باشد، ، بینش دقیقی نسبت به آنچه که ممکن است مناسبموجب آن

 انتخاباتیهای نظامانواع 

 اکثریتیهای نظام

کشور  217از کشور  87سیستم در سراسر جهان است که در  ترینرایجانتخاباتی اکثریتی نظام 

است، چنانچه هر گروهی که « حکومت اکثریت»این سیستم پیرو شعار  4.شودمیاز آن پیروی جهان 

ۀ گیری از جانب همکشور و تصمیمۀ ادار برایاکثریت آرا را به دست آورد، از توانایی قوی 

که  طور همان. شودمیاند، برخوردار داده رأینده شهروندانش از جمله کسانی که به طرف باز

بر حکومت اکثریت است و  ،که دموکراسی کندمی تأکید»، این سیستم دهدمیماینوارینگ توضیح 

 یجامقننه  ۀدر قو احتماالاهای اقلیت گروه کهاینبا  5«تمرکز قدرت بنیان نهاده شده است. اساس

متناسب نخواهد شان یرابا آ معموالا گیریها در تصمیمی آنگذارتأثیرخواهند داشت، اما توانایی 

                                                 
 دسترس در: قابل(. IDEAدموکراتیک و انتخاباتی ) المللی همکاری. انستیتوت بین4

 https://www.idea.int/data-tools/question-view/130357 (11 Feb 2018) 
 .175-170ص ص، 2001، جوالی 3 ۀ، شمار12، ژورنال دموکراسی، جلد «دو مدل دموکراسی». اسکات ماینوارینگ، 5
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ها را نمایندگی کند، با مشکل که منافی مشخص آن یاننامزدها در داشتن زیرا ممکن است آن ؛بود

 مواجه شوند.

نظام انتخاباتی نخست»یا « First-past-the-past»، سیستم به اصطالح نظام اکثریتیترین رایج

 رأییک  دهندگانرأی ،های انتخاباتی. در حوزهنیازمند یک اکثریت ساده است صرفاااست که « نفری

واحد در آن حوزه اعالم  ۀرا کسب کند، برندآرا که بیشترین  نامزدیریزند و واحد را به صندوق می

نامزد  کهاینکنند، رقابت  رأیبیشترین  برای هر یک هایی که دو حزب غالبخواهد شد. در حوزه

برنده در نامزدان تمام  یار. هنگامی که آغیرمعمو  نیست ،ه اکثریت مطلق آرا را به دست آوردبرند

دولت را  ،ها را به دست آورد، حزبی که بیشترین کرسیهای انتخاباتی شمرده شدسر حوزهسرا

دور از ذهن و گوناگون ممکن است به نتایج و مسائل  ،. این ترتیبات در عین سادگیدهدمیتشکیل 

عمومی را به دست آورد.  یارمنجر شود. حزب برنده ممکن است کمتر از اکثریت آهایی هنجاریبهنا

پارلمان را در  یهاکار اکثریت کرسیبریتانیا، حزب محافظه 1951به عنوان مثا  در انتخابات سا  

ر بود مجموعی کمتری نسبت حزب رقیب یعنی حزب کارگر برخوردا یارحالی به دست آورد که از آ

های اکثریتی به طور عالوه بر این، نظام 6.درصد( 48.8درصد و حزب کارگر  48کار )حزب محافظه

د و به این ترتیب به پیروزی اکثریت نپندارمعمو  دو حزب سیاسی را در روند انتخابات غالب می

در یک یک صندلی  برای، در بسیاری از موارد، چندین حزب محبوب با این حا . شوندمیمنجر 

 پیروزی بدون یک اکثریت مطلق وجود او حتی احتما   ا ن، امکانبرایو بنا ؛کنندمیحوزه رقابت 

یابد، احتما  افزایش می ،انتخاب کنند ندتوانمی دهندگانرأی که یاننامزدکه تعداد  طور هماندارد. 

الزم  رأی ترتیب، تعدادین بدیابد و نیز افزایش می ،خود را تقسیم کنند رأی دهندگانرأی کهاین

 یابد.یک اکثریت ساده نیز کاهش می برای

 همانرا تسهیل کند.  «اکثریتۀ اراد بر اساسحکومت ۀ ادار»های اکثریتی این است که هدف نظام

های ایندگی از تمامی دیدگاهثر است نه نمؤداری محکومت ،هدف» :نویسدکه پیپا نوریس می طور

در ای ه( قدرت گسترددهدمیبا این فرض که یک گروه اکثریت را تشکیل اکثریت برنده ) 7«.اقلیت

 کهایناکثریت اجرا کند. پس از  ۀرد تا حکم خود را در راستای ارادپارلمان به دست خواهد آو

                                                 
، International Political Science Review، «های انتخاباتی: نظام متناسب، اکثریتی و مختلطانتخاب نظام». پیپا نوریس، 6

 . 301-297ص ص، 3 ۀ، شمار18، جلد 1997
 .301 ص . پیپا نوریس،7
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از جانب احزاب اقلیت و قوانین را بدون مقاومت جدی لوایح را تصویب  دتوانمیپارلمان انتخاب شد، 

زیرا  ؛شودمیحفظ  ا در تئوری حدأقلا یی از طریق انتخابات منظم گوپاسخکند.  تطبیق

موریت خود را انجام نداده یا اعتماد أخود را از هر حزبی که م رأیقادر هستند که  دهندگانرأی

 د.ناز شهروندان را از دست داده، دریغ کنای هگسترد پایگاه

 های تناسبینظام

افراد جامعه  تنوع دیدگاهای برایعدالت را ند توامیه نظام اکثریتی نک بر این باورندبسیاری از جوامی 

برابر با  تقریباا  ،کشور است 217کشور از  85 ،های تناسبی در سراسر جهانکند. تعداد نظام برقرار

دموکراسی باید از هر قدر »که  دهدمیاین ایده را ترویج نظام تناسبی  8.های اکثریتیتعداد نظام

بند حکومت وقیدنمایندگی کند و یک اکثریت ساده نباید به طور بی ،ه ممکن استشهروندی ک

، باشدترکیب آرا  دهندهنشانکه  هایی در مجلس نمایندگانکرسی داشتن ،به همین ترتیب 9«کند.

 نمایندگی کند. دهندگانرأیهای از تنوع دیدگاه دتوانمیز بحث در مجلس نی

، بازاو ، در یک نظام فهرست :وجود دارد نامزدانانتخاب  برای دو روش کلیدر نظام تناسبی 

انتخاباتی  ۀ. حوزکنندمیانتخاب  را از درون حزبشان مورد نظر هم حزب و هم نامزد دهندگانرأی

ی که یارآ بر اساستعدادی کرسی در پارلمان در اختیار خواهد داشت که به احزاب  ،خاص

به طور مشابه عمل نیز بسته . دوم، نظام فهرستشودمیواگذار اند، به دست آوردهشان نامزدان

 رأییک حزب سیاسی  برایتنها  دهندگانرأیباز این است که . تفاوت آن با فهرستکندمی

های این حزب ترتیب کرسیخود را داراست و به این  بندی داخلی نامزدانرتبه ،حزب دهند. اینمی

کرسی، حزب  30 برایمثا ، اگر در یک انتخابات  برای. شودمیر همان لیست پ بر اساسدر پارلمان 

نامی که در صدر لیست داخلی  15هایش را در پارلمان با درصد کل آرا را کسب کند، کرسی 50الف 

بسته، طیفی باز و هم فهرستنظام فهرست برایاش قرار دارند، پر خواهد کرد. هم شدهاز پیش تعیین

انتخاباتی ممکن است تعریف شود، وجود دارد. به طور معمولی  ۀکه حوزروشی ت در مورد احتماالاز 

با  ها است که بعدااتعداد مشخصی از کرسی یارمنطقه است و هر منطقه دا ،حوزۀ انتخاباتییک 

. در چند مکان، کل کشور در خدمت یک شوندمینهایی در این منطقه، تقسیم  یارتوجه شمارش آ

                                                 
 (. قابل دسترس در:IDEAالمللی همکاری دموکراتیک و انتخاباتی ). انستیتوت بین8

 https://www.idea.int/data-tools/question-view/130357 (11 Feb 2018) 
 .170 ص نگ،. اسکات ماینواری9

https://www.idea.int/data-tools/question-view/130357
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 رأیبندی تقسیمۀ دهندبازتاب ها مستقیماان، تخصیص کرسیبرایگیرد و بنامی قرار حوزۀ انتخاباتی

 ملی است.

تر و بیشتر است. این آید، نمایندگی بزرگکه از طریق نظام تناسبی به دست می ایهدف کلیدی

ن به دنبا  ای ،اداره کند ا خواهدمی که طور آن ا اجازه دهد اکثریت کشور را کهایننظام به جای 

کند. با نمایندگی و شامل ه قوۀ مقننگیری احزاب را در روند تصمیماز است که تعداد زیادتری 

های پارلمانی تصامیمی اتخاذ شوند که از گیریدر تصمیم کهاینتر، امکان شمولیت بیشتر و بزرگ

تناسبی این  های. ماهیت نظامشودمید، مهیا نو شهروندان نمایندگی کن تری از دیدگاهتعداد وسیی

را زی ؛کنندمیرا تشویق  دهندگانرأیها مشارکت تعداد بیشتری از احزاب سیاسی و است که آن

این روند سیاسی  ،خود به نحوی از انحا رأیبخواهند با  دهندگانرأیاحتما  بیشتری وجود دارد که 

های اکثریتی ریافت که نظامد ،کشور 53های انتخاباتی در نظام ۀ. پیپا نوریس با مطالعسازندثر أرا مت

. اندحزب را دارا بوده 4های تناسبی نظام در حالی که ،اندحزب سیاسی داشته 3به طور میانگین 

در  در حالی که هدرصد بود 65.4های اکثریتی در نظام دهندگانرأی، میانگین مشارکت عالوه بر این

 درصد بوده است. 75.7های تناسبی نظام

 اتی مختلطهای انتخابنظام

های اکثریتی و تناسبی که از نامش پیداست، ترکیبی از عناصر نظام طور همانهای مختلط نظام

ی و یارموجود، همچون کا ها بر این است که برخی از مزایایاست. به این ترتیب، سعی این نظام

شد که سهم باطور این این ترکیب ممکن است هر دو نظام را به خود اختیار کند. از  نمایندگی

از طریق رقابت آن ۀ ماندقسمت باقی در حالی که ،شوداز طریق نظام اکثریتی انتخاب  رأیخاصی از 

د که به دنبا  نکشورهایی مفید باش برایها ممکن است . این نظامشودباز یا بسته انتخاب  فهرست

امیدوار  همچنینو  ؛دند که بتواند به راحتی قوانین را تصویب کنهست مندقدرتترویج یک پارلمان 

 ، در بر گیرد.شوندمیهای اقلیت را که در غیر این صورت محروم که صدای گروهباشد 
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 چارچوب انتخاب یک نظام مناسب

 اهداف اساسی یک نظام انتخاباتی

کافی ساده باشد، اما کار بسیار  ۀممکن است به انداز ایدئا تعریف مد  انتخابات  در حالی که

که آیا یک نظام در یک  سؤا یک کشور است. در مورد این  برایترین نظام ناسبتر انتخاب مسخت

ترین تشخیص مناسب براییا خیر، بحث زیادی صورت گرفته است.  شودمیکشور بر دیگری چیره 

 ۀیک کشور، معیارهای هنجاری پیشنهادشده از سوی پیپا نوریس به ارائ برایهای انتخاباتی نظام

داری دموکراتیک به روندهای انتخاباتی ترجمه و تبدیل گونه تصورها از حکومتچ کهایندرکی از 

بحث در مورد معیارهای مرکزی موضوع» :نویسدکه نوریس می طور همان. کنندمی، کمک شوندمی

قوی و  ،حکومت]این موضوع که[ ها را برآورده کند و است که یک نظام انتخاباتی باید آنای 

 براینوریس چهار عامل را  10.«گنجاندن صداهای اقلیت مهم است کمابیش ازنه، باشد یا  گوپاسخ

 :کندمیدرک اهداف اساسی یک نظام انتخاباتی مشخص 

 ی دولت: یراکا (1

گذار باشد، به همان اندازه باید به تأثیریک کشور هر قدر بیشتر به دنبا  یک دولت قوی و 

طور خاص مستلزم تسلط یک حزب سوی یک نظام اکثریتی حرکت کند. دولت قوی به 

مجبور به تشکیل  کهاینهایش را بدون سیاست یارسیاسی واحد است که توانایی اج

ها و سازش نیز تشکیل ائتالف برایائتالفی باشد، داشته باشد. با افزایش تعداد احزاب، نیاز 

بدون  هایشسیاست یاراج براییابد و در نتیجه توانایی یک حزب واحد را افزایش می

 . دهدمیتوجه به دیگران، کاهش 

 :گوپاسخدولت مسئو  و  (2

ها از مورد ارزیابی قرار گیرند، اما آنشان ییاراز لحاظ کا هاممکن است دولت در حالی که

گیرند. به عنوان مینیز مورد بررسی قرار شان کنندگانیی در برابر انتخابگوپاسخلحاظ 

، مقامات های انتخابی چندعضویوی نسبت به حوزهعضهای انتخابی تکمثا  در حوزه

زیرا در  ؛تر باشندگوپاسخشان دهندگانرأیمنتخب ممکن است نسبت به نیازهای 

با گفتن شان های انتخابی چندعضوی، نمایندگان ممکن است از زیر بار مسئولیتحوزه

                                                 
 .304 ص . پیپا نوریس،10
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های بر این، در نظامشانه خالی کنند. عالوه  ،«، مسئولیت سایر نمایندگان استاین» کهاین

های انتخابی خود به دست آورند، باید یک اکثریت ساده را در حوزه نامزداناکثریتی که 

های ات را به طور کامل برعکس کند. در نظامنتیجۀ انتخابند توامیتغییر کوچکی در آرا 

 یی که نمایندگیآنجاچنینی نخواهد داشت. از تناسبی، تغییرات در آرا اثر جدی این

وابسته است، نوسان و ترقی و تنزیل ممکن است به معنای  دهندگانرأیمجلس به درصد 

 کمتر قدرتِ دهندگانرأیکه  شودمیشدن احزاب باشد. این امر موجب کوچک یا بزرگ

 داشتن مقامات را داشته باشند. نگه گوپاسخمسئو  و 

 : اقلیتانصاف نسبت به احزاب  (3

های اقلیت در . گروهدهدمیاقلیت در قدرت، اولویت و برتری  به احزاب نظام تناسبی قویاا

جغرافیایی  ۀها صرف یک منطقاگر عضویت آن در دولت، مخصوصااشان رساندن صدای

یی به گوپاسخشنیدن و  ۀدر زمین نه های اکثریتیشود، دچار مشکل خاصی هستند. نظام

هایی این قدرت را واگذار گروه ها به چنینند و نه هم آناهای اقلیت خوبنظرات گروه

دارند. به همین دلیل،  و مسئو  نگه گوپاسخدولت را  ،که در جریان انتخابات کنندمی

سطحی از  ،های اقلیتگروه برایروند انتخابات مختلط را اتخاذ کنند که نند توامیها دولت

 .کندمینمایندگی را فراهم 

 نمایندگی اجتماعی:  (4

های قومی و چون زنان و اقلیت هاییگروهسازی شاملبه دنبا  ترویج ابات ممکن است انتخ

کلی، زنان  ۀمالحظ. به عنوان یک دولت دارند ۀیندگان کمتری در بدنکه نما باشد مذهبی

نظام انتخاباتی  11.های اکثریتی دارندنظام یارنمایندگی ضعیفی در پارلمان کشورهای دا

د کند که ترکیبی از نظام اکثریتی و تناسبی را را ایجاای هسیستم سهمیممکن است یک 

های مربوط به ترکیب اعضای با داشتن سیاستنند توامیهای تناسبی شامل باشد. نظام

تقویت برابری جنسیتی، فهرست یک حزب ممکن است بین مرد و زن  برای حزب )مثالا

 متناوب باشد( نمایندگی اجتماعی را تسهیل کنند.
 

                                                 
 .306 ص . پیپا نوریس،11
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در حالی دهند را ترجیح می حزبیتکیک دولت قوی  های اکثریتیمنظا

های تناسبی ممکن است نیازمند ائتالف متشکل از چندین نظام که

 حزب باشد.

 گذاری دولتتأثیر

ند توامیدهی رأیهای اکثریتی، نوسانات کوچک در الگوهای در نظام

رأین نمایندگان منتخب باید در قبا  براینتایج را تغییر دهد و بنا

 تر باشند.گوپاسخ دهندگان

 گوپاسخدولت مسئو  و 

های اقلیت های تناسبی شمولیت و در بر گرفتن صداهای گروهدر نظام

های حتی ممکن است بخشی از احتما  بیشتری وجود دارد. این گروه

 های دولت را تشکیل دهند.ائتالف

انصاف نسبت به احزاب 

 اقلیت

های اجتماعی رگیری نمایندگان گروههای اکثریتی خالص، به در بنظام

مختلف تمایل کمتری دارند. تقویت نمایندگی اجتماعی بیشتر تحت هر 

دو نظام ممکن است. در نظام تناسبی، این امر ممکن است از طریق 

 های حزبی انجام شود. سیاست

 نمایندگی اجتماعی

 یریگیرأ نظام انتخاب در رگذاریتأث عوامل از یاخالصه:1 جدو 

 اصول اصالح نظام انتخاباتی

 برایاما  ؛کندمیرا از اهداف اساسی یک نظام انتخاباتی فراهم ای هالذکر درک اولیچارچوب فوق

تری از نمایندگی نظام انتخاباتی در یک کشور ناهمگون مثل افغانستان، درک وسیی ۀبررسی دوبار

درگیر  ۀی اکثریت و اقلیت باشد، نیاز است. افغانستان به عنوان جامعهاتفاوتانتخاباتی که فراتر از 

منازعه با شهروندانی که دانش بسیار محدودی از انتخابات دارند و بسیاری از مناطق روستایی آن از 

 ۀ. با توجه به ادامکندمیاند، مشکالت منحصر به فردی را تجربه منزویتر گستردهگفتمان اجتماعی 

ی قواترین نیز کنندهاند که قطبیهاییها اغلب همانترین موضیصریحر این کشور، ثباتی دبی

های پیتر امرسون در مورد . در این راستا، نوشتهی؛ به عنوان مثا  احزاب سیاسی قومیتشوندمی

 برایمیانی )توافق و سازش(  ۀآوری زمینفراهم برایها های انتخاباتی بدیل و توانایی آننظام

دهی را رأینظر، مشکل این است که چگونه حق ند. از این مافکیرندگی دموکراتیک، روشنی میاگفر

تعریف دموکراسی: طرزالعمل »گیری تبدیل کرد. امرسون در کتاب خود تحت عنوان به قدرت تصمیم

 کهاین، از نظام دموکراتیک جریان اصلی به خاطر «گیری، انتخابات و حکومتدهی در تصمیمرأی

گیری حکومت اکثریت از طریق شکلۀ گیری به اندازهای تصمیمبت به فراگیری طرزالعملنس

یا  A» سؤا گیری سیاسی، در بسیاری از موارد تصمیم: »کندمیانتخابات، حساس نیست، انتقاد 

Bنظر اکثریت با این حا « آیا شما جناح چپ هستید یا راست؟»معاد  پرسیدن این است که « ؟ ،
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اکثریت »ب در جایی در وسط است، در قلمرو یک اکثریت خاموش. یک اصطالح بهتر شاید واقعی اغل

ها قرار داده شده است که شده به این خاطر که دو گزینه در برابر آنباشد. خاموش «شدهخاموش

ا اکثریت ب رأیها نیست. در برخی موارد، نتیجه گر دیدگاه آنها به اندازه کافی نمایانهیچ یک از آن

 12.«ممرد ۀهد بود، چه برسد به ارادنظر اکثریت واقعی مطابق نخوا

شوندگان منتفیایجاد اجماع میان  برایها گیری و توانایی آنرأیهای مختلف نظام ۀدر مقایس

را بلکه ای هدگزینچن رأیتنها که نه« اجماعی گیریرأی» :ف، پیشنهاد امرسون این است کهمختل

را ارائه ای هنتایج بهتری را ارائه دهد. زیرا نتیجند توامی، شودمیز شامل را نیای هبحث چندگزین

طراحی و  براین، برایاست. بنا قابل قبو فقط اکثریت،  که در میان همه افراد، نه لزوماا دهدمی

 اصالحات انتخاباتی مناسب، سه مجموعه از اصو  باید وضی شود: یاراج

گذاری های انتخاباتی باید پایهآن نظام بر اساسه ک دهندگانرأیانتخاب  اصو  تناسب (1

 شود.

 .یگیرتصمیمهر  تهداباصو  فراگیرندگی به عنوان  (2

 13مختلف.شوندگان منتفیاصو  تشریک قدرت میان  (3

                                                 
، «Defining Democracy; Voting Procedures in Decision-Making, Elections and Governance»تر امرسون، ی. پ12

 .12، مقدمه، ص Springer ،2012چاپ دوم، 
 .95همان، ص . 13
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 درک انتخابات در افغانستان

 چرا اصالح نظام انتخاباتی؟

به اهدافی که نظام در پی آن های مختلف بسته در زمینه ،اصالح نظام انتخاباتی برایشروع  ۀنقط

تغییردادن از:  اندعبارتاصالح یک نظام انتخاباتی  برای. بعضی از دالیل دارداست، تفاوت 

جمعیت و هم از لحاظ مرزهای جغرافیایی؛ رسیدگی به یک بحران  ۀهم از لحاظ انداز دهندگانرأی

ن با تمایالت استبدادی است؛ های انتخاباتی آینده که اغلب مطلوب رهبراسیاسی؛ تضمین پیروزی

تشویق مشارکت انتخاباتی؛ حفظ وضعیت موجود؛ به دست آوردن مشروعیت سیاسی؛ کنارزدن 

 برایشرکت در نظام پارلمانی؛ ایجاد انگیزه  برایاپوزیسیون، ایجاد ائتالف، افزایش یا حذف موانی 

تقلب در انتخابات؛ وقوع  احتما ؛ کاهش گیریرأید کردن روناحزاب سیاسی؛ ساده ۀتوسع

انحصاری نیستند  این دالیل متقابالا ...متمرکزکردن یا تمرکززدایی قدرت؛ تغییر نظام سیاسی اصلی و

چندین هدف را پوشش خواهند داد. در کنار اهداف سیاسی،  الاااصالحات انتخاباتی احتم هر گونهو 

دموکراتیک و نمایندگی  داریرا با توجه به حکومت مسیریممکن است  چارچوب قانون اساسی

 های اصالحات بالقوه فراهم کند.محدودیت همچنینانتخاباتی و 

« دموکراسی»و اغلب تند نسبت به مفهوم  متفاوتها تمایل دارند که احساسات افغان در حالی که

نی بینند. تحقیق آنا الرسون در مورد درک افغاتر میداشته باشند، اما به طور کلی انتخابات را مثبت

کردن ]چیزی که تر دموکراسی و دموکراتیزهبرخالف گفتمان عمومی»دریافت که  ،از دموکراسی

)که همیشه هم با دموکراسی  برگزاری انتخابات ۀاید ،ند[بیزار همچنانها از آن بسیاری از افغان

ی در حال 14.«شودمیفرهنگ خارجی در افغانستان دیده ن ۀهمراه نیست( به عنوان تحمیل خصمان

این نمایندگان چه  کهاینها از تجربه»، کندمیتحقیق الرسون به اهمیت نمادین انتخابات اشاره  که

تحقیق او به  15.«منفی است معموالافراهم کنند، شان ۀاند در طو  دورچیزی را قادر بوده

در  نفیِکه مردم در مورد انتخابات دارند و تجارب م یعمومی مثبت مستندکردن تمایز بین دیدگاه

 .کندمیکمک  16«خارجی آسیب دیده است ۀظن مداخلءکه از تقلب، ابهام و سو»عمل 

                                                 
 .2011، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، «واشکافی دموکراسی در افغانستان». آنا الرسون، 14
 . همان.15
 . همان.16
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، هنوز شودمیتر دیده مطلوب« دموکراسی»نسبت به مفهوم  مسلماا در حالی کهانتخابات افغانستان 

 هاآنبه صورت معناداری یک نظام سیاسی ایجاد کند که در آن افراد احساس کنند از  کهایناز 

 یها از روندها، قاصر است. پژوهش نوح کوبورن و آنا الرسون در مورد برداشتشودمیمایندگی ن

 برایجدید  میکانیسمعنوان یک به  صرفااها انتخابات را بسیاری»تی افغانستان، دریافت که انتخابا

در  ؛ نخبگانی که گاهی اوقاتکنندمیتوصیف شان نخبگان حاکم به منظور تقویت و گسترش قدرت

مشخص، از خشونت  ۀدر یک منطقشان دادن میزان نفوذ کنتر نشان برایهای پیش از انتخابات ماه

کسب حمایت در مناطق خود  براینمایندگان مجلس از ابزارهای مختلف  17«.کنندمیاستفاده 

ها کمک کند. برخی از نمایندگان مجلس بر به تضمین پیروزی آنند توامیکه  کنندمیاستفاده 

شان انحامیۀ کدر کنار شب« شهرت خود به عنوان رهبران خشن در جریان جهاد و جنگ داخلی»

مردم محلی، به جوامی محلی کمک  برایهای کوچک ؛ دیگران با معرفی پروژهکنندمیتکیه 

از یک پایگاه قومی  یدهندگانرأیکه بر  کندمیبر احزاب قومی تکیه هم دیگری هنوز و ؛ کنندمی

خودش معرفی  ۀهای جدید را به جامعیک نماینده مجلس که پروژه ۀپروند 18.«است خاص متکی

، چنین با این حا . شوندمیکه برخی از جوامی مزایای خاصی را برخوردار  دهدمینشان  ،کرده

از ای هگونها به ، به طوری که بسیاریدید نمایندگان مجلس قرار داردابتکاراتی در اختیارات و صالح

قانون  ۀدایرانتخاب شدند، خارج از  کهاینو پس از  شوندمیمتوسل شان تضمین پیروزی برای ارعاب

دادن یا تصدیق کنتر  قدرت استفاده مشروعیت برایانتخابات » هابسیاری برای 19.کنندمیعمل 

 تا به مزایای کنندمیکاری جمعیت محلی را دست ،امری که در آن بازیگران استراتژیک ،«شودمی

 20سیاسی دست یابند.

                                                 
 .2013صلح ایاالت متحده،  ۀسسؤ، م«ها از روند انتخاباتتوجیه ابزار: برداشت افغان»رسون، . نوح کوبورن و آنا ال17
یق و ارزیابی افغانستان، واحد تحق ،«IIثباتی نمایندگان مجلس و سیاست محلی در افغانستان: انتخابات و بی». نوح کوبورن، 18

 .1، ص 2010
اش کشیده را از میان زمین خصوصی بدون رضایت مالک آن به خانهای ه. پاچاخان زدران یکی از اعضای پارلمان از پکتیا، جاد19

ه برای نظامی مخالف طالبان بود ک. زدران رهبر شبهاختصاص داشته مردم هکه بکرده است. او همچنین دو چاه در ملک خودش حفر 
نمایندگان مجلس و سیاست محلی در افغانستان: انتخابات و »او در میان مردم محلی شهرت )و بدنامی( به هم زده بود. نوح کوبورن، 

 .11-10ص ص، 2010، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، «IIثباتی بی
 Undermining Representative Governance: Afghanistan’s 2010 Parliamentary». نوح کوبورن و آنا الرسون، 20

Election and Its Alienating Impact» 2011، مجموعه مقاالت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، فبروری. 
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 آیا نظام انتخاباتی پارلمانی افغانستان باید اصالح شود؟ شاید نیاز است که یک نظام دیگر کالا 

ها را دنبا  کرد؟ تمرکز این اگر نیازمند تغییرات است، پس چگونه باید آن ؛جایگزین این نظام شود

غالب در مورد رویکرد اکثریتی  پژوهش در مورد اصالحات انتخاباتی پارلمانی به خاطر نارضایتی

در این بخش ما برخی از ادبیات موجود . کندمیپیروی  SNTVکه از سیستم است انتخابات  یکنون

نظام  که راهایی ترین گرفتاریبرخی از عمدهو مرور، در مورد اصالحات انتخاباتی در افغانستان را 

 کنیم.برجسته میرا  SNTVاز سیستم سمشکلپیامدهای  و مشخصااانتخاباتی با آن مواجه است 

 انتخابات برایچارچوب قانون اساسی 

. کندمیخاصی را تجویز ن گیریرأیانتخابات پارلمانی در افغانستان نظام  اقانون اساسی در رابطه ب

لط را باز گذاشته است. با این تهای اکثریتی، چه تناسبی یا مخقانون اساسی امکان پیروی از چه نظام

های کلی آنچه را که به عنوان یک نظام انتخاباتی عام و عادالنه در نظر قانون اساسی ویژگی وجود،

متناسب با جمعیت هر  یدکه تعداد نمایندگان با کندمی. قانون اساسی تصریح کندمیگرفته، تعریف 

 جنسیتی، به طورۀ قانون اساسی با حمایت از یک سیستم سهمی همچنینباشد.  حوزۀ انتخاباتی

قانون  83 ۀهای انتخاباتی است. مادواحد تقسیم حوزه ،«والیت»رساند که غیرمستقیم این را می

 گوید: اساسی می

 گردند.یانتخاب م میو مستق ی، سریق انتخابات آزاد، عمومیه توسط مردم از طرجرگولسی یاعضا»

رسد و می انیج انتخابات به پایخ او  سرطان سا  پنجم، بعد از اعالن نتایه به تارجرگولسیکار  ۀدور

شصت روز  یال یسه در خال  مدت جرگولسی یانتخابات اعضاد. ینمامی د به کار آغازیجد یشورا

 ،ه باه تناسب نفوس هر حوزهجرگولسی یتعداد اعضا. گرددمی ه برگزارجرگولسی ۀان دوریقبل از پا

 نییل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیار مسیو سا یانتخابات یهاهحوز. باشدمی نفر 250حداکثر 

و عادالنه  یعموم یندگینما ،یاتخاذ گردد که نظام انتخابات یرید تدابیدر قانون انتخابات با گردد.می

 الیوک 2 حدأقلطور اوسط به  ،تید و به تناسب نفوس از هر والینما نیمردم کشور تأم امتم یرا برا

 «.ابدیت یه عضوجرگولسیزن در 

اما با تنظیم قانون انتخابات حکم کرده است،  تعدیل و گذاران را بهقانون کهایننون اساسی به رغم قا

گیر در تغییر چشم هر گونه. کندمیبرخی از اجزای مهم نظام انتخاباتی را از پیش تعیین صراحت 

 تأثیرجنسیتی  برود یا بر سهمفراتر شده توسط قانون اساسی حد فاصل مشخصنظام انتخاباتی که از 

 بگذارد، نیازمند اصالح قانون اساسی است.
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 چراکه ؛های اکثریتی مطرح کردبه عنوان حامی ارزش توانمیقانون اساسی را  از یک منظر،

 بر اساس. شودمیاختصاص داده « حوزۀ انتخاباتیمتناسب به جمعیت هر »های پارلمان کرسی

های مجلس برخوردار از کرسی حوزۀ انتخاباتییک برتر در  «گیرندگانرأی»، یفعل SNTV ستمیس

پیروی  FPTPدهی رأیکرسی که از سیستم های انتخاباتی تک. به همین ترتیب، در حوزهشوندمی

. محور اصلی تفسیر شودمیبه دست آمده انتخاب  رأیبیشترین  بر اساسدهنده رأی، یک کندمی

 ها مستقیمااباید به معنای این باشد که کرسی «متناسب»اکثریتی از قانون اساسی این است که 

 گیریرأییا نوع دیگری از سیستم  SNTV ،FPTP، چه از طریق شوندمیمتناسب با آرا انتخاب 

نمایندگی انتخاباتی در  برایهای خاصی را رویکرد اکثریتی نسبت به انتخابات چالش 21.«اکثریت»

 کهاینی شده است و به جای گذارکثریت و اقلیت پایهتفاوت ا بر اساسزیرا  ؛افغانستان در بر دارد

نظام . کندمیرا کمک  «Bیا  Aیا »پذیراتر باشد، رویکرد توافقی  گیرینسبت به اشکا  تصمیم

ها آن برایهای اقلیت در مجلس نمایندگان از نمایندگی برخوردار باشند، اکثریتی این امر را که گروه

 سازد.دشوار می

به عنوان طرفدار یک نظام تناسبی انتخابات مالحظه کرد.  توانمی، قانون اساسی را از منظر دیگر

، محاسبه «باشد حوزۀ انتخاباتیمتناسب با جمعیت هر »به مجلسی که یافتن دستهای یکی از روش

یا باز فهرستدادن این آرا بر اساس احزاب سیاسی خاص و بعد اختصاص ۀو ثبت آرا در یک حوز

شده است، هرچند مستلزم حضور احزاب سیاسی ثبت همچنینته است. چنین سیستمی بسفهرست

کرسی پارلمان وارد رقابت شوند. یک نظام تناسبی در بازتاب  براینند توامیمستقل نیز  نامزدانکه 

حامی حضور و مشارکت احزاب اقلیت در که  ییآنجاخاص، از ۀ های گوناگون در یک حوزدیدگاه

قانون اساسی که خواستار  83 ۀ. منتقدان نظام تناسبی به عبارت مادکندمیر عمل ، بهتمجلس است

ها این است که یک استدال  آن 22.کنندمیاست، اشاره « انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم»

 مسئلهن این برایانتخاب شوند و بنا غیرمستقیمسازد که نظام تناسبی، اعضای مجلس را قادر می

 چندانتازد، می« مستقیم»، این نقد که بر تفسیر اصطالح با این حا . کندمیی را نقض قانون اساس

از  برنده مستقیماا نامزدانانتخاب  ا چه باز یا بسته احتی در انتخابات با فهرست حزبی واضح نیست. 

                                                 
دارد که نامزدان پیروز خیلی کمتر از وجود احتمال بسیار زیاد  SNTVزیرا در سیستم  ،. اکثریت در اینجا داخل پرانتز قرار داده شده21
 کننده در بخشنگران ۀها حتی ممکن است یک رقمی باشد(. این نتیجباشند )و کل درصد آرای آن صد آرا را به دست آوردهدر 50

 قابل انتقال افغانستان( بیشتر مورد بحث قرار گرفته است.  گیری غیررأی بعدی )سیستم
 کید اضافه شده است.أ. ت2015نوامبر  11ن پالیسی، فاری« Afghanistan’s Broken Electoral System»وال، . احمداهلل ارچی22
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ورد روش را در م های رقابتیدیدگاه ،یانتخاب نظام تناسبی یا اکثریت. شودمیروی شمارش آرا پیدا 

به آرا بستگی دارند. این  م اساساا؛ هرچند که هر دو نظادهدمیشمارش آرا ارائه  برایمورد استفاده 

عمل شان جایی که مقامات منتخب به عنوان نمایندگان موکلین ا ر پارلمانی که دیارتوافق با آ

از طریق  مقایسه شود؛ موکلین به صورت غیرمستقیمند توامی ،گیردصورت میا  کنندمی

نوپای وضعیت تر در مورد نظام تناسبی، . نقد دوم و عملیکنندمیدر پارلمان شرکت شان نمایندگان

گیری در سراسر احزاب سیاسی هنوز در حا  شکلگیرد. احزاب سیاسی در کشور را هدف می

د زیادی امور ، تا حمیالدی 70و  60 یهاخود در دههۀ های اولیانتخابات پارلمانی در دروهکشورند. 

زیرا هر مقام به  ؛اشاره کرده بود« آنارشی پارلمانی»به عنوان  از نویسندگان به آنفردی بودند. یکی 

، اصطالح متعاقباا  23خود صحبت کند. حوزۀ انتخاباتیمسائل منحصر به فرد دنبا  این بود که از 

مختلف مجاهدین در  یاهبعدها جناح وشوروی  تأثیربا احزاب سوسیالیستی تحت « حزب سیاسی»

. کنندمیظن نگاه ءبه همین دلیل تا به امروز، بسیاری از افراد به احزاب سیاسی با سو 24هم آمیخت.

های سیاسی است ش فعلی وابستگییار، ترتیب و آکندمیتر چیز دیگری که این احساس را پیچیده

سیعی از جامعه را پوشش میکه بخش و باشد اهداف سیاسی تأثیرتحت  کهاینبه جای  هنوز همکه 

احزاب  تربزرگنقش ها بسیاری برایقرار دارد. در نتیجه، های قومی تحت نفوذ وابستگی عمیقاا  ،دهد

 برایزاری تا اب شودمیدیده بدهی مسئولیت و مجلس، بیشتر به عنوان یک  گزینشسیاسی در 

 تقویت کارکرد پارلمان.

 افغانستان  (SNTV) انتقال غیر قابلواحد  رأی سیستم

 ،یک نفر»انتقا  را داراست. این سیستم از شعار  غیر قابلواحد  رأیافغانستان در حا  حاضر نظام 

بدهد. تعدادی  رأییک نامزد برنده  برای، که در آن هر فرد حق دارد کندمیپیروی  25«رأییک 

های کرسی برای متعدد نامزداناختصاص داده شده است و  حوزۀ انتخاباتیکرسی پارلمان به یک 

را به دست آورند. در  رأیاند که بیشترین پردازند. نامزدان برنده کسانیمختلف به رقابت می

اندازند، را به صندوق می رأیاست. در حالی که افراد تنها یک  گیریرأی افغانستان، والیت حوزه

                                                 
 .24-5 ، صص1972 اکتوبر، 7 ، شمارهمناطق در حال توسعه ژورنال، «افغانستان: دموکراسی پارلمانی غیرحزبی». ماروین وینباوم، 23
، «Fixing Afghanistan’s Electoral System: Arguments and Options for Reform». اندرو رینولدز و جان کری، 24

AREU 6، ص 2012، جوالی. 
 «.انتخابات پارلمانی افغانستان» چودری،. نافع 25
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زیرا نمایندگان  ؛کنندیمها در پارلمان نمایندگی خواهند داشت که از آن یناچار مقامات متعدد

مورد  یاست، مسئو  هستند. تعداد آراشان که همان والیت حوزۀ انتخاباتیمنتخب در مقابل کل 

های همان والیت در پارلمان و هم به یک نامزد که بتواند برنده شود، هم به تعداد کرسی براینیاز 

، بستگی دارد. با افزایش شمار دکننمیوکالت در مجلس با هم رقابت  برایی که اهایشمار کاندید

ممکن  ان، کاندیدبرایو بنا ؛یابدنیز چند دسته شوند افزایش می دهندگانرأی کهاین، احتما  اننامزد

ن، برایبناکلی به دست آورد.  یارکمتری از آ یاراست بتواند یک کرسی را در پارلمان با تعداد آ

مردمی را دریافت خواهند کرد و هنگامی  ییمی از آراکمتر از ن یبه صورت قطع تقریباابرنده  نامزدان

از وقت احتما  بیشتری وجود دارد که بخش بزرگی  بسیاری تقسیم شود، آن نامزدانکه آرا در میان 

 بازنده شود. نامزدانآرا صرف 

پیشنهاد شد، بسیاری از محققان، ناظران و متخصصان به نقاط ضعیف  SNTVاز وقتی که سیستم 

این سیستم باعث ایجاد مشکل در برگزاری انتخابات  دهدمیاشاره کردند که نشان این سیستم 

متوالی انتخابات  ۀدر دو دور SNTVبا وجود این هشدارها، سیستم  26.شودمیشفاف و عادالنه 

تقلبی هر دو مورد استفاده قرار گرفته است؛ دو انتخاباتی که  2010و  2005پارلمان در سا  

 شناخته شدند.

در »با این پیشنهاد که  27،کندمیانتخابات پارلمانی تجویز  برایرا  SNTVسیستم  ،ون انتخاباتقان

که معتبرترین  شودمیاعطا  یاننامزدها، به های مربوط به کوچیها از جمله کرسیهر والیت، کرسی

( کرسی مجلس متناسب با 250کرسی از ) 239طبق قانون انتخابات،  28«را کسب کنند. رأی

ها و یک کرسی دیگر به هندو و کرسی دیگر به کوچی 10یابد. عیت هر والیت اختصاص میجم

 برایند توامیباشد، کاندیدا  به عنوان نامثبتط یارکه واجد ش هر کسی 29.یابدها اختصاص میسیک

بهمستقل،  نامزدانکرسی پارلمان وارد رقابت انتخاباتی شود. به این ترتیب، این سیستم به شدت 

ند، به رقابت در انتخابات تشویق حامیان راسخ و پایدار برخوردار کسانی را که از حمایت متمرکز ویژه

درکی را از ازدیاد کاندیداها ارائه کند. ند توامی. یک نگاه اجمالی به انتخابات قبلی افغانستان کندمی

 660ند و کردبا هم رقابت  2005در انتخابات کاندیدا  400کرسی در پارلمان دارد،  33در کابل که 

                                                 
 «.Fixing Afghanistan’s Electoral System» ،. رینولدز و کری26
  قانون انتخابات تعریف شده است. 52و  50، 6 ۀگیری در مادرأی . این سیستم27
 .قانون انتخابات 52و  50 ۀ. ماد28
 .نون انتخاباتقا 48 ۀ. ماد29
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یافته به کابل، وارد کارزار کرسی اختصاص 33به دست آوردن تنها  برای، 2010در انتخابات کاندیدا 

تشویق  برایکرسی مجلس را به زنان  68عالوه بر این، این نظام انتخاباتی  30انتخاباتی شدند.

 2 حدأقلجمعیت هر والیت با  به نسبتها این کرسی 31اختصاص داده است. هاآنمشارکت سیاسی 

زن علیه همتایان مرد خود وارد  نامزدانن برایکرسی در هر والیت، اختصاص داده شده است. بنا

علیه سایر نامزدان زن زنان،  هبیافته های اختصاصبه دست آوردن کرسی برایبلکه  ،شوندمیرقابت ن

 پردازند.به رقابت می

 حوزۀ انتخاباتیتغییر مرزهای 

(، واحدهای اداری )والیات( به عنوان 2010و  2005ی دو دوره انتخابات پارلمانی )در سا  در ط

به شان با نمایندگان دهندگانرأیاین قاعده،  بر اساسهای انتخاباتی در نظر گرفته شدند. حوزه

که از رو شدند تا به عنوان نمایندگانی ه، روبکنندمیعنوان یک نهاد جمعی که از والیت نمایندگی 

قانون انتخابات  ۀتجدیدنظرشد ۀدر نسخ. کنندمینمایندگی  خاص، یهادر محله خاصافراد 

در نظر تر به عنوان یک اصل کلی های کوچکهای انتخاباتی به بخشتقسیم حوزه ۀ(، گزین2016)

های هدف تعیین حوزه اب»که  کندمیقانون فعلی انتخابات پیشنهاد  35 ۀماد 32گرفته شده است.

ه و شوراهای والیتی را جرگولسی، کمیسیون بایستی ترکوچکهای ها به حوزهانتخاباتی و تقسیم آن

قانون اساسی مراعات شده  83 ۀماد 6و  4 یتعیین کند که در آن مقررات بندهاای هبه شیو

 ممکن است در ترکوچک یهای انتخاباتی به واحدهاتقسیم حوزه برایهرچند که پیشنهاد  33«باشد.

ت بدون سؤاالداشتن نمایندگان مجلس واقی شود، اما با این وجود، شماری از نگه گوپاسخخدمت 

 FPTP، سیستم SNTVکه آیا انتخابات از سیستم  کندمیقانون انتخابات تصریح ن .دنمامیپاسخ 

از  نانهمچ ترکوچکهای انتخاباتی حوزه یا از نوع متفاوتی از نظام تناسبی پیروی خواهد کرد. اگر

خصوص به حوزۀ انتخاباتیاستفاده کند، به این معنی که چندین نماینده از یک  SNTVسیستم 

                                                 
 .4، ص «Fixing Afghanistan’s Electoral System». رینولدز و کری، 30
 قانون انتخابات. 51 ۀاساس ماد . بر31
 .1226 :نشر ۀ، شمار2016رسمی،  ۀ. قانون انتخابات افغانستان، جرید32
انتخاباتی باشد و بیش از حداکثر  ۀر حوزملت باید متناسب با جمعیت ه ۀتعداد اعضای خان: (4») :83 ۀماد 6و  4اساس بند  . بر33
قانون انتخابات از طریق نظام انتخاباتی باید به نمایندگی عمومی و عادالنه برای تمام مردم کشور، و به طبق  :(6) .نفر نباشد 250

 «.قل دو زن از هر والیت برای خانه ملت انتخاب شوندأتناسب جمعیت هر والیت، به طور متوسط حد
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محدود  باز هممجلس ممکن است یی نمایندگان گوپاسخو  دهیحسابوقت نمایندگی کنند، آن

 باشد.

فردی »که  کندمیقانون انتخابات تنها بیان  39 ۀنامشخص دیگر مربوط به سکونت است. مادۀ مسئل

یک  شرایطدارابودن  ۀ، برعالوشودمیگرفتن عضویت مجلس ملی وارد رقابت یا منصوب  برایکه 

سا  پیش  10 حدأقل... بایستی یک شهروند افغان باشد یا شهروندی دولت افغانستان را هدهندرأی

از یک سطح ی که هر کسرساند این ماده این را می« از روز نامزدی یا انتصاب، به دست آورده باشد.

به دست آوردن کرسی پارلمان، در  برایند توامیخاص برخوردار بود،  ۀحمایت سیاسی در یک حوز

ورزی قومی برخی از ( و سیاستClientelismی )یارگحامیهر زمان و از هر کجا وارد رقابت شود. 

 اند که ممکن است در چارچوب این قاعده تحمل شوند.مشکالتی

  SNTVسیستم  ی ازناش توهم و سرخوردگی

در افغانستان این است که این سیستم به پارلمان ضعیف و  SNTVیک انتقاد کلیدی از سیستم 

 The Curious Case of»اش تحت عنوان . اندرو رینولدز در مقالهشودمیچندپارچه منجر 

Afghanistan »که انتخاب سیستم  کندمی تأکیدSNTV درک کافی از این سیستم  بر اساس

تفاهم انتخاب شده است. به گفته وی، پیشنهاد ءتوجهی و سوبلکه این سیستم به خاطر بی ،بودهن

بسته انتخاب شود، اما به این خاطر که این سیستم به اولیه این بود که یک سیستم تناسبی فهرست

سردچار شد، نه به  SNTVافغانستان با »کنار گذاشته شد:  SNTVنشد، به نفی  معرفیدرستی 

تصادفی  به خاطر یک روند نسبتاا بلکهمشورت گسترده و ارزیابی دقیق مزایا و معایب آن، یل دل

را پیشکش  SNTVتر ادعا کردند که ایاالت متحده سیستم دیگران در وضعیت بدبینانه 34«.حذف

 35ه ضعیف را ترجیح دادند که قوه اجرائیه را به چالش نکشد.قوۀ مقننها یک زیرا آن ؛کرد

باال میان  عدم تناسب ،SNTVپیامدهای نامطلوب » کهایندر مورد نارسایی سیستم با بیان  رینولدز

ی و فساد و چندپارچگی حزب حاکم یارگها، تمایل به حذف احزاب اقلیت، افزایش حامیکرسیآرا و 

ل تشکی تقریباا»این سیستم  نویسد:ارنت روبین می، ببه همین ترتیبهشدار داد.  36«شودمیرا شامل 

همکاری با یکدیگر و یا  برایای هکه در آن نمایندگی راستین و انگیزرا یک پارلمان رهبران محلی 

                                                 
 .117-104ص ص، 2006 اپریل، 2، شماره 17دموکراسی، جلد  ژورنال، «The Curious Case of Afghanistan»ینولدز، . اندرو ر34
 برای افغانستان دخیل بودند. SNTVاساس گفتگو با مقامات امریکایی که در پیشنهاد سیستم  . بر35
 «.The Curious Case of Afghanistan». اندرو رینولدز، 36
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زیرا  ؛شودمیو ارعاب بیشتر  رأی. این سیستم باعث خریداری کندمیدولت موجود نیست، تضمین 

خوبی  به احزابِثر کند. أبه راحتی نتیجه را متند توامیکه نوسانات حتی تعداد کمی از آرا 

پخش  برایرا  دهندگانرأیرا معرفی و شان شمار محدودی از نامزداننند توامییافته که سازمان

ها را به دست سهم نامتناسبی از کرسینند توامیکنند،  دهیسازمانها در میان آنشان رأی

 37«آورند.

است.  SNTVیستم نارسایی و ناهنجاری غیرمعمو  سرسایی از  ۀنمون 2005نتایج انتخابات سا  

ترین والیت کشور با بیش کابل پرجمعیت» توماس جانسون در تحلیلش از این انتخابات دریافت که:

معتبر  رأی 399،810شده تنها نامدهنده ثبترأی1،293،472 با این حا از سه میلیون نفر است. 

محقق محمد است، نشان داده شده  4که در جدو   طور هماندرصد( را به صندوق ریختند.  35)

هر نامزد دیگری در کابل دریافت کرده است. قانونی و  را نسبت به درصد( آرا 13.2باالترین درصد )

اند که بیشترین آرا را به دست دیگری بودهکاندیدای  درصد، دو 7.7درصد و  7.8به ترتیب با  مستُود

 33نفر از  30 کهایناند. سب کردهدرصد آرا را ک 0.4تا  2.5اند. سی نامزد پیروز دیگر از آورده

پارلمان  برایشان دهندگانرأی یاردرصد آ 3نماینده از پایتخت کشور هر کدام با دریافت کمتر از 

 رأیکاندیداهای بازنده  برایدرصد  46کابل،  حوزۀ انتخاباتیمتحیرکننده است. از اند، انتخاب شده

نمایندگی کابل در  برایا  رقابت بودند، تعجب نداشت. اما اند، که اگر تنها دو یا سه نامزد در حداده

سراسر کشور که  یارکاندیدا وارد رقابت انتخاباتی شده بودند. مجموع آ 387گذاری مجلس قانون

درصد مجموع آرا بود. یا به عبارت  35.8آوری شده بودند، تنها ه جمیجرگولسیهای توسط برنده

 «فغانستان از کاندیداهای بازنده حمایت کرده بودند.ا دهندگانرأیدرصد  64.2دیگر، 

یک مفهوم بسیار ضعیف از نمایندگی  SNTVمهم تحقیق جانسون این است سیستم  ۀیافت

دهند )در می رأیبازنده  نامزدان برای دهندگانرأیاکثر  کهاین. با توجه به کندمیدموکراتیک ایجاد 

انتخاببه طور گسترده به عنوان نمایندگان  واقعاا توانمین مقامات منتخب را نبرایمورد کابل(، بنا

کرسی کابل که  33از کرسی  30در نظر گرفت. تعداد زیادی از مقامات چنانچه با شان کنندگان

انتخاب شدند. عالوه بر  رأیبا نسبت بسیار کمی از  ثابت شد ،درصد آرا را دریافت کردند 3کمتر از 

قدر کاندیداهای بیشتری وارد رقابت  که در آن هر کندمیایجاد را  تناقضی SNTVاین، سیستم 

                                                 
 (، لینک:2005مارچ  16، نیویورک تایمز )«Afghanistan: The Wrong Voting System»، . بارنت روبین37

 http://www.nytimes.com/2005/03/16/opinion/afghanistan-the-wrong-voting-system.html 
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یابد. در ، کاهش میرأی شدنکسب یک کرسی به علت تقسیم برایمورد نیاز  یارشوند، تعداد آ

و تقلب  رأی، خریداری دهندگانرأیدهی قومی، ارعاب رأیمزایای بزرگ دروکردن مقابل، توانایی 

. به عنوان مدرک شودمیمملو از مشکالت منجر  به انتخابات کامالا امری که یابد. نیز افزایش می

 100سه والیت بیشتر از در  دهندگانرأی، مشارکت 2005آمیز، در انتخابات سا  چنین رفتار تقلب

 38درصد بود.

و از موضی  ارسد، به نتایج عجیب و غریب در حالی که به نظر ساده و سرراست می SNTVسیستم 

هدف هر روند انتخاباتی باید »که  کندمیجانسون استدال  . شودمیمنجر  ا سازکلنمایندگی، مش

شکل بگیرد. اما در مورد افغانستان، ند توامیحصو  اطمینان از این باشد که یک دولت نماینده 

 SNTV... سیستم شودمی نهادهای نمایندگی ۀتوسعمانی ای هبه طور قابل مالحظ SNTVسیستم 

ازنی نابرابر و نامتوۀ نتیجبه  SNTVسیستم .« کندمیتحریف های چندکرسی را به وضوح حوزه

را نسبت به مناطق روستایی و وسیی بیشتر متراکم  از لحاظ جمعیت شدیداامناطق شود که منجر می

اما  ،ها بر جمعیت ممکن است منطقی به نظر برسدگذاری کرسیدر ظاهر پایه: »دهدمیترجیح 

، حدأقلنباشد یا ای هها در مجلس نماینددر معرض خطر این قرار دارند که از آنجمعیت مناطق کم

شان کمتر باشد. این امر به عدم تعاد  در سطح نمایندگی میان مناطق شهری و روستایی نمایندگی

 .«شودمیمنجر 

 ناکافی با نمایندگی یهایحمایت ضعیف از گروه

نمایندگان مجلس گیری از جانب شهروندان است. یمآن تصمۀ وظیفو پارلمان یک نهاد چندعضوی 

 جامعۀ افغانستانها باشد، تنوع از دیدگاهای هکه شامل طیف متنوع و گسترد یبحث و تصامیم برای

، رویکرد اکثریتی افغانستان نسبت به انتخابات، یعنی استفاده از با این حا را باید بازتاب دهند. 

های شبکه . کاندیداهایی که ازشودمیواقی ن نفعانذیم ، به وضوح به نفی تماSNTVسیستم 

این مفهوم  بر اساسدهی قومی رأیموفقیت دارند.  برایند، شانس بیشتری حمایتی بزرگ برخوردار

های بیشتری در پارلمان به دست بیاوری، بیشتر صدایت در دولت شنیده خواهد که هر قدر کرسی

                                                 
 »ال بودند. توماس جانسون، نورستان، پکتیکا و پنجشیر بودند. سایر والیات نیز به طور غیرمعمولی شاهد مشارکت با :. این والیات38

Afghanistan’s post-Taliban transition: The state of state-building after war» ،Central Asian Survey جون و  )مارچ
 .18-17ص ص(، 1-2) 25( 2006
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 پیروزیدر است وس کم یا پراکنده دارند، ممکن هایی که نفگروه 39.شودمیشد، تشویق 

 .شودمیها در پارلمان محدود نمایندگی آن ،ناموفق باشند و در نتیجهشان کاندیداهای

 سردکردن احزاب سیاسیدل

نه به نمایندگی از احزاب  شوندمیبه عنوان افراد وارد رقابت  اننامزد SNTVدر چارچوب سیستم 

ها کنند، به را صرف احزاب سیاسی یا بلوکشان رأی کهاینفردی به جای  دهندگانرأیها. یا بلوک

به نفی کاندیداهای  که فرم به این خاطراین پلت کهاینریزند. با نفی کاندیداهای فردی به صندوق می

 احزاب از امکانات ۀسد راه استفاد SNTVگویند که ، اما منتقدان میشودمیمستقل است، ستایش 

ی، پیروزی در شرایط. در چنین شودمیدر جریان انتخابات و درون پارلمان شان سازیبسیجنظارتی و 

ریزی استراتژیک احزاب سیاسی وابسته است تا بهترین نتیجه را از روند به برنامه انتخابات شدیداا

های ، احزاب سیاسی گزینهSNTV، در چوکات سیستم با این حا  40کلی روز انتخابات بگیرند.

دارند که به طور  یهایها انگیزهزیرا آن ؛خود در دست دارند نامزداننظارت از  برایکی اند

از سوی احزاب سیاسی  در حالی کهنامزدان در بسیاری از موارد، دهی شوند. سیستماتیک سازمان

ها زیرا آن ،نباشندشان محدود به آجندای حزب که صرفاا گرفتند، تصمیم شدندمیخاصی حمایت 

 41ندن روند انتخابات استفاده کنند.رسابه پایان برایهای شخصی خود که از شبکه دادندح ترجی

 ،. اندرو رینولدز و جان کریکندمیبه شدت علیه حضور احزاب سیاسی کار  SNTVسیستم 

 ۀهیچ سیستم انتخاباتی مورد استفاد: »گوینددت به باد انتقاد گرفته، میرا به ش SNTVسیستم 

تبدیل  برایها احزاب یا توانایی آن ۀنتخاب مجالس ملی چنین موانعی را سد راه توسعا برایدیگر 

 برایهر روش دیگر  تقریباا، SNTV جزبه. دهدنمیبه نمایندگی قرار شان دهندگانرأیحمایت 

که  دهدمیهایی از کاندیداها را اجازه های انتخاباتی چند عضوی، گروهانتخاب نمایندگان از حوزه

شریک کنند تا حمایت از یکی، گروه را به طور کل کمک کند. این امر در  یکدیگرخود را با  یرأ

که در اکثر کشورهای دموکراتیک استفاده  list PRهای نمایندگی تناسبی فهرستی )مورد نظام

                                                 
 The Illusion of Afghanistan’s Electoral Representative Democracy: The Cases of Afghan ». توماس جانسون 39

Presidential and National Legislative Elections» ،Journal of Small Wars & Insurgencies ،2018 1، شماره 29، جلد. 
دموکراتیک ملی،  ۀسسؤ، م«2010و  2009 احزاب سیاسی در افغانستان، مروری بر وضعیت احزاب سیاسی پس از انتخابات. »40

2011. 
 .AREU، 2012، «های نابرابر: مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی و شورای والیتی افغانستانحقوق برابر، فرصت». اولیور لوف، 41

http://www.tandfonline.com/toc/fswi20/current
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های سیستم برایانتقا  )به عوان مثا  استرالیا و ایرلند( و  قابل رأیهای (، در مورد نظامشودمی

چندین نامزد به صندوق بریزند )مانند  برایرا شان رأی دهندگانرأی دهدمیکه اجازه  رأیبلوک 

 42.«کندمیبسیاری از کشورهای عربی( صدق 

پیروزی در  برای، احزاب سیاسی در جریان مبارزات انتخاباتی SNTVدر چارچوب سیستم 

که  آنجاانتخاباتی معین، از ۀ . در یک حوزانتخابات، به بسیاری از مالحظات تاکتیکی محدود هستند

رقابت در  برایاست، یک حزب سیاسی ممکن است چندین نامزد را  دسترسدر  کرسیچندین 

بلکه  ،ندارند یکدیگرهمکاری با  برایهیچ دلیلی  ، این نامزدانبا این حا ویق کند. انتخابات تش

عالوه بر این، اگر یک حزب  ب کنند.صغ شانپیروزی خود برایرا  یکدیگر یآرادهند ترجیح می

خود را وارد کارزار انتخابات کند، خود را در  هایسیاسی تصمیم بگیرد که تعداد بیش از حد کاندیدا

ها از آن افراد یا احزابی و کرسی دهدمیمعرض خطر چنددستگی آرا و باخت در انتخابات قرار 

تر باشد. محبوب حوزۀ انتخاباتیحزب اولی در حتی اگر  ؛اندرا تقسیم نکردهشان یارکه آ شودمی

 شوندمیغیرممکن مواجه  ۀکنندبا یک متعاد  SNTVن احزاب سیاسی در چارچوب سیستم برایبنا

در نتیجه، پارلمان تا حد زیادی  د.شوها در نظام سیاسی جلوگیری میآن ۀکه به موجب آن، از توسع

های به دنبا  اهداف فردی خود یا اهداف حوزه ی آناعضاو  شودمیچندپارچه و فاقد انسجام کلی 

 .افتندراه میشان انتخاباتی

 اصالحات انتخاباتی برایاحزاب سیاسی و تالش مجدد 

زب حگروه و  21تغییر نظام کنونی انتخابات، رهبران و نمایندگان حدود  برایها در آخرین تالش

تغییر سیستم ری کنفرانسی در کابل خواستار با برگزا 2018فبروری  24سیاسی بانفوذ )جهادی( در 

ها اعالم کردند که به دهی پارلمانی به سیستم نمایندگی تناسبی شدند. آنرأی( SNTVکنونی )

عنوان احزاب سیاسی، حق دارند که نقش احزاب خود را در انتخابات پارلمانی تقویت کنند. احزاب 

وحدت اسالمی، جنبش ملی اسالمی، حرکت  سیاسی عمده از جمله جمعیت اسالمی، حزب اسالمی،

خواستار این شدند که به احزاب اجازه داده  ویژهبه» ،اسالمی، معاذ ملی اسالمی و حزب افغان ملت

ی که صرف این فهرست یارتهیه و ارسا  کنند و آ را مبتنی بر احزاب هایشود که فهرست کاندیدا

                                                 
 «.Fixing Afghanistan’s Electoral System». رینولدز و کری، 42
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 43«جلوگیری شود.« مردم رأیشدن از ضایی»د تا قابل انتقا  باشن حوزۀ انتخاباتیدر هر  شوندمی

 کهاینهای دیگر را نیز مطرح کردند، از جمله تعدادی خواستهشان در بیانیه همچنیناین گروه 

احزاب سیاسی از طریق ایجاد یک اتاق نظارت در کمیسیون مستقل انتخابات، بتوانند در کنار 

ارت کنند. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات در مقامات این کمیسیون تمام روند انتخابات را نظ

اما مقامات  ،قدردانی کرد و تغییر نظام انتخاباتی را درک اتقاضاهای احزاب سیاسی در رابطه ب ،اصل

 چند ندتوامیزیرا  ؛پذیر نیستاین کمیسیون گفتند که در حا  حاضر چنین اصالحاتی امکان

 خیر اندازد.أرا به ت روپیشِانتخابات 

خواستار تغییر نظام انتخاباتی شدند  حزب سیاسی مجدداا 35نمایندگان  2018جون  12دیگر در  بار

و از دولت و کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که نظام انتخابات را قبل از انتخابات پارلمانی 

 به کنونی SNTVسیستم و تغییر ، اصالح کند. نمایندگان احزاب سیاسی خواستار اصالح روپیشِ

های ملی، احزاب و داران از جمله شخصیتکردند که تمام سهام تأکیدها آن 44شدند. MDRسیستم 

احزاب شده سود خواهند برد. به طور کل از نظام اصالح دهندگانرأیهای سیاسی و و جنبش

ها ها جدی گرفته نشوند، آنها و پیشنهادهای آنسیاسی معترض تهدید کردند که اگر خواسته

های شناسایی جعلی که کارت ۀدربار همچنینها را تحریم خواهند کرد. آن روپیشِپارلمانی  انتخابات

 مشخص استفاده شوند، هشدار دادند. نامزدانکاری انتخابات به نفی دست برایممکن است 

طرح پیشنهادی است که  بر اساستقویت نقش احزاب سیاسی در نظام انتخاباتی  برای تالشآخرین 

 دسمبرپیشکش شد. در  2015اصالحات انتخاباتی در سا   ۀکمیسیون ویژ لت از طریقدو از سوی

به یک سیستم  SNTVاصالحات انتخاباتی پیشنهاد داد که سیستم  ۀکمیسیون ویژ 2015

ان دارسهام، به خاطر اختالفات گسترده میان با این حا  45مختلط تغییر کند.ا  نمایندگی تناسبی

                                                 
 ۀ، شبک«Afghanistan Election Conundrum (5): A late demand to change the electoral system »یاور عادلی، . علی43

 افغانستان: گرانتحلیل
 https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-election-conundrum-5-a-late-demand-to-change-the-

electoral-system/ 
( فهرست ائتالف 2( افراد مستقل 1باشد:  تواندیم ینامزدان در چهار کتگور یدر تئور MDR ستمیتحت س ؛یچندبعد یندگینما. 44

 دهند؛یم یبه افراد رأ دهندگانیفهرست باز خواهد بود و رأ نی. افهرست ائتالف احزاب (4و  ی( فهرست نامزدان حزب3افراد  ۀژیو
اند و اند، کسب کردهعملکرد را داشته نیکه بهتر ییهارا فهرست یچند کرس نکهی: اول اشودیانجام م هبرندگان در دو مرحل نییاما تع

 را دارند. یرأ نیشتریها بفهرست نیکه در ا یبه افراد هایسپس دادن کرس
 ، لینک:2015نوامبر  11، فارین پالیسی، «Afghanistan’s Broken Electoral System»وال، احمداهلل ارچی. 45

 http://foreignpolicy.com/2015/11/11/afghanistans-broken-electoral-system/ 

https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-election-conundrum-5-a-late-demand-to-change-the-electoral-system/
https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-election-conundrum-5-a-late-demand-to-change-the-electoral-system/
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م انتخابات فعلی اتخاذ نشده این اصالحات هنوز در سیست 46،بروکراتیکمختلف سیاسی و مشکالت 

 47است.

گذاری قانون شورایرا به عنوان تاریخ انتخابات  2018بر واکت 20کمیسیون مستقل انتخابات 

کردند  تأکیدی تعیین کرده است. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات ولسوال)پارلمان( و شوراهای 

ادامه ند توامی  جاری با وجود مشکالت در مناطق تحت کنتر  طالبان در سا گیریرأی»که 

وعده داده است که انتخابات پارلمانی را قبل از انتخابات  غنیاشرف جمهوررئیس همچنین 48«یابد.

بارها به  گیریرأی» ،که قرار است سا  آینده برگزار شود. پیش از اینبرگزار کند جمهوری ریاست

 49«های تدارکاتی به عقب انداخته شده است.نیتی و چالشهای امدلیل ترس

                                                 
 ۀپنج سال ۀپس از پایان دور ند. ظاهرا  تواند قانون انتخابات را در آخرین سال کاری خود اصالح کطبق قانون اساسی، پارلمان نمی. 46

 آن حساب کرده است.« سال کاری آخر»(، دولت هر سالی را که گذشته به عنوان 2015اصلی پارلمان فعلی )یعنی سال 

دولت وحدت ملی به اصالح نظام انتخاباتی پیش از انتخابات  ـ امضا شد 2014که در سال  ـدولت وحدت ملی  ۀنامطبق توافق. 47
 برگزار شود، ملزم بود.  2015مانی که قرار بود در سال پارل
 لینک: ،2018 اپریل 1، رویترز نیوز، «برگزار شود اکتوبردهد انتخابات پارلمانی در ماه افغانستان وعده می»گزارش، . 48

www.reuters.com/article/us-afghanistan-election/afghanistan-pledges-october-date-for-parliamentary-election-
idUSKCN1H810L  

 ، لینک:2018 اپریل، رادیو آزادی، یک «را برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کرد اکتوبرافغانستان ماه »زارش . گ49
 https://www.rferl.org/a/afghanistan-parliamentary-elections-october-taliban-security/29138221.html 

 رو در این گزارش مورد بحث قرار گرفته است.انتخابات پارلمانی پیش   اهای اصلی در رابطه بها و چالشبرخی از نگرانی

https://www.rferl.org/a/afghanistan-parliamentary-elections-october-taliban-security/29138221.html
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 روش پژوهش
های نظام انتخاباتی افغانستان باید بدانیم که ویژگی پارلمانی تجدید نظر در نظام انتخاباتی برای

افغانستان چیست. ما باید درک خود از نظام انتخاباتی را از طریق بررسی مجدد تجربیات  کنونی

ح کنیم. ادبیات موجود برخی از مشکالت ناخوشایند انتخابات پارلمانی افغانستان اصال دهندگانرأی

اطالعات در مورد تجربیات  ۀارائاما از  ،کندرا برجسته می SNTVجمله نقص سیستم  از

 قاصر است. انتخابات پارلمانیچند در  دهندگانرأی

عادی و  دهندگانرأیت که بررسی ادبیات و تحقیقات اولیه، تیم پژوهش تصمیم گرف بر اساس

ن، این برایاند. بناعمده اصالحات انتخاباتی نفیذیی مجلس، دو روپیشِانتخابات  برای ،کاندیداها

تحقیق کمی و کیفی( در دو مرحله انجام شده  )ترکیب روشدر چارچوب تحقیق آمیخته نظرسنجی 

شوندگان منتفیارزیابی دیدگاه  برای سؤا کمی و یک راهنمای  ۀنام، یک پرسشاساسبر این است. 

تغییر نظام انتخاباتی طراحی شد.  برای بدیلهای پارلمانی در کشور و روایات در مورد سیاست

 بر اساس ، عموماا SNTVدهی پارلمانی رأیکشاندن سیستم کنونی نامه از طریق به چالشپرسش

 زیر ساخته شد:موضوعات 

 قبلیانتخابات پارلمانی همۀ ارزیابی عمومی  (1

های نمایندگان پارلمان و مسئولیت عملکردۀ دربار دهندگانرأیبرداشت عمومی  (2

 مجلس

 جایگزین گیریرأیهای گزینه (3

 های انتخاباتیوضعیت حوزه (4

 وضعیت احزاب سیاسی در سیاست پارلمانی (5

 نقش زنان در انتخابات پارلمانی (6

 50گیریهای مختلف تصمیمها نسبت به طرزالعملنگرش (7

؛ امری که دهدمیوالیت افغانستان پوشش  13نفر را در  1305 هایانداز و دیدگاهچشم ،این پژوهش

 که تا به امروز انجام شدهسازد میترین پژوهش در مورد انتخابات افغانستان ترین و جامیآن را بزرگ

 .است

                                                 
 در دسترس است. 1 ۀنظرسنجی در ضمیم ۀنامرسش. پ50
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( Sizeاندازه ) برداری، به علت عدم سرشماری در مورد میزان جمعیت افغانستان، مانمونه ادر رابطه ب

نفر در هفت  1287ن برایظرفیت سازمانی خود تعیین کردیم. بنا بر اساسبرداری خود را نمونه

بررسی قرار گرفتند. در  والیت، کابل، هرات، قندهار، بلخ، بامیان، غرنی و جوزجان مورد نظرسنجی/

نفر مصاحبه شدند.  150 هر کدامشدند و در سایر والیات از  نظرسنجینفر  400والیت کابل، حدود 

اطمینان از ارتباط فرهنگی با  برایند. اند با هم برابرکه مصاحبه شده دهندگان زن و مردتعداد پاسخ

های از قومیت و زبانای هگر حرفدهندگان در مناطق مختلف، هم مرد و هم زن مصاحبهپاسخ

در مناطق شهری و هم در  اند. این نظرسنجی هممختلف در کار میدانی این پژوهش، دخیل بوده

ک، از دموگرافی هایبندیطبقه برداری تصادفی در سراسرمناطق روستایی با استفاده از روش نمونه

شده  هل و وضعیت اشتغا  انجامأآموزشی، وضعیت ت ۀزمینجمله سن، جنسیت، درآمد، قومیت، پس

، ما تالش کردیم که کندمیکه قومیت نقش مهمی در سیاست افغانستان ایفا  طور هماناست. اما 

ها، ها، تاجیکافغانستان، یعنی ازبیکاصلی کل نمونه را به طور مساوی میان چهار گروه قومی 

نظر از تصادفی، صرف نفر به صورت کامالا 100، حدود با این حا تقسیم کنیم.  هاهها و هزارپشتون

های امنیتی بر بر این، نگرانینظرسنجی و مصاحبه شدند. عالوه  ،های قومیبندی گروهطبقه

در مناطق را ن، ما این نظرسنجی برایگذاشت و بنا تأثیرهای میدانی ما در مناطق روستایی فعالیت

 .ه استانجام شد 2018پریل ااز جنوری تا ی نظرسنجاین . میدادتر انجام امن

ان، فاریاب، فراه، نامزد پارلمانی در شش والیت یعنی بدخش 18بخش کیفی این نظرسنجی حدود در 

 3عمیق )جامی و کامل( در نظر گرفته شدند. در هر والیت  ۀمصاحب برایپکتیا، دایکندی و نمیروز 

به صورت نامزدان یک نامزد زن در هر والیت مصاحبه شده است. با  حدأقلنفر مصاحبه شدند. 

تجربه فرصتی بیهم  باتجربه ونامزدان هم  کهاینتصادفی در جوامی مختلف صحبت شده است تا از 

 همچنین ساحویهای انتخاباتی خود داشته باشند، اطمینان حاصل شود. محققان بیان دیدگاه برای

 نامزداناحزاب سیاسی و  نامزدانمستقل،  نامزداناز جمله  اناند تا با انواع مختلف نامزدتالش کرده

، به های کیفی تهیه شدهمصاحبهمدنی مصاحبه کنند. نظراتی که از  ۀهای جامعوابسته به سازمان

ای هموازن ،های کمی این پژوهش، کمک کرد و به نحویفتهتر و بیشتر به برخی از یاارائه زمینه بزرگ

در این پژوهش به نامزدان پارلمانی به عنوان  کند.فراهم می دهندگانرأیهای دیدگاه رایبرا 

 اشاره شده است.« ندهندگاپاسخ»به عنوان  دهندگانرأیو به « آگاهان»
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 های دموگرافیکپویایی
 زن مرد

 جنسیت
50% 49.6% 

 تیجنس اساس بر کنندگاناشتراک نسبت: 2جدو  
 روستایی شهری

 سکونت
73.35% 26.55% 

 سکونت محل اساس بر کنندگاناشتراک نسبت :3جدو  
 تفکیک والیتی

 بامیان مزار هرات کندهار جوزجان نیغز کابل

30.1% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 

 تیوال اساس بر کنندگاناشتراک نسبت: 4جدو  
 قومیت

 سایر مختلط ازبیک هزاره پشتون تاجیک

26.9% 27.3% 26.8% 16.1% 0.8% 2.2% 

 تیقوم اساس بر کنندگاناشتراک نسبت: 5جدو  
 گروه سنی

 به باال 61 سا  60 - 46 سا  45 - 31 سا  30 -18

62.4% 24.4% 10.8% 2.4% 

 سن اساس بر کنندگاناشتراک نسبت: 6جدو  

 سطح تحصیالت

مکتب  سوادبی

 ابتدائیه
 ینیتحصیالت د دکترا ی وماستر لیسانس لیسه مکتب متوسطه

18.7% 8.9% 8.8% 23.7% 34.3% 4.2% 1.5% 

 التیتحص اساس بر کنندگاناشتراک نسبت: 7جدو  

 اشتغال

 سایر موارد سکتور دولتی سکتور خصوصی دارزن خانه شاگرد دانشگاه بیکار
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20.7% 14.5% 10.9% 33.8% 17.5% 2.5% 

 اشتغا  اساس بر کنندگاناشتراک بتنس: 8جدو  

 سطح درآمد )به افغانی(

 %0.9 100000باالتر از 

71000-100000 1.5% 

41000-70000 7.3% 

21000-40000 13.3% 

11000-20000 33.2% 

1-10000 43.9% 

 درآمد اساس بر کنندگاناشتراک نسبت: 9جدو  
 های کیفیبههای مربوط به مصاحداده

تعداد کل نامزدان انتخابات پارلمانی که مصاحبه  والیات

 اندشده

تعداد نامزدان زن که مصاحبه 

 1 3 فراه اندشده
 1 3 نیمروز
 1 3 دایکندی
 1 3 فاریاب
 1 3 بدخشان
 1 3 پکتیا

 یفیک مصاحبه در کنندگاناشتراک یهاداده: 10جدو  

 های پژوهشحدودیتم

 هر گونه در حالی کهمسئولیت وارد است.  رفیهای این نظرسنجی چند دموگرافیک ادر رابطه ب

های طیف وسیعی از مردم صورت گرفت، این پژوهش اما با به دست آوردن دیدگاه برایتالش 

طق منا ویژهبهناامنی در مناطق خاصی از کشور  کهاینهای خاصی نیز مواجه شد. او  محدودیت

شده روستایی، انجام نظرسنجی را در این مناطق غیرممکن ساخت. در نتیجه، درصد افراد نظرسنجی

این رقم  در حالی کهاند. روستاییچهارم از مناطق و یکشهری چهارم از مناطق سه تقریباا
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 تعداد زیادی از شهروندان کهایناست، اما با توجه به  شهریبزرگ  جمعیت نسبتااۀ دهندنشان

 بود.، نظرسنجی بیشتر از مناطق دورافتاده مطلوب کنندمیافغانستان خارج از مناطق شهری زندگی 

به صورت متغیری پخش است، اما  کهاینهای قومیت، اشتغا  و سطح تحصیالت، با دسته کهایندوم 

انجام ها و اتفاقات غیرمترقبه که در . چالشکندنمایندگی نمیکشور  یدموگرافیکهای دستهاز 

با  نظرسنجی این امر را که کامالا برایدهد، درگیر منازعه رخ می ۀنظرسنجی در یک جامع

بعدی این بود  ۀن، بهترین گزینبرای. بناکندمیی داشته باشد، دشوار خوانهمنفوس دموگرافیک کل 

د. تحت پوشش این نظرسنجی قرار بگیر دهندگانرأیکه اطمینان حاصل شود نمایندگی وسیعی از 

دادن نشان برایکه  هنگامی ،های مختلفبا توجه به ردههای این نظرسنجی ر این، یافتهعالوه ب

 اند. از هم تفکیک شدههای نظرسنجی مربوط باشند، جزئیات یافته

ترین پژوهش در مورد انتخابات ترین و سیستماتیکبه طور کلی، این نظرسنجی تا امروز بزرگ

، ترجیحات، تردیدها و دهندگانرأی ۀدر مورد تجرب یکه اطالعات دقیقپارلمانی افغانستان است 

های این نظرسنجی را از طریق . عالوه بر این، این مقاله یافتهدهدمیتمایل به اصالحات را پوشش 

 .کندمیاصالحات انتخاباتی تحلیل  برایچارچوبی 
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 های نظرسنجی اصالحات انتخاباتییافته

 ات پارلمانیشناسایی انتخاب. 1

دهندگان است، وقتی از پاسخروی دست بعدی انتخابات پارلمانی  ربرگزاری دو برایهرچند آمادگی 

 72ها )، اکثر آن«کندمیچه نوعی از انتخابات در ذهن شما او  خطور »نظرسنجی پرسیده شد که 

. در کنندمیفکر  یرجمهوها به انتخابات ریاست، آنشودمیدرصد( گفتند وقتی صحبت از انتخابات 

درصد از  3حدود دهندگان به انتخابات پارلمانی اشاره کردند. درصد از پاسخ 19مقایسه، تنها 

دهندگان گفتند که وقتی درصد از پاسخ 1والیتی اشاره کردند و  یاردهندگان به انتخابات شوپاسخ

 (1)شکل  .رسدنمیشان ، چیزی به ذهنشودمیصحبت از انتخابات 

 انتخابات و مردم: 33 شکل

. اکثر متناقض نیست «ترین نوع انتخاباتمهم»در مورد  سؤا شده به های دادهاین روند با پاسخ

نوع انتخابات ترین را مهم« جمهوریانتخابات ریاست»ها اند که آندرصد( گفته 76دهندگان )پاسخ

ترین نوع را به عنوان مهم« انتخابات پارلمانی»دهندگان درصد از پاسخ 17 در حالی که ،دانندمی

نام « والیتی شورایانتخابات »از  رابطهدهندگان در این درصد از پاسخ 1. تنها کنندمیانتخابات فکر 

ترین نوع انتخابات نام را به عنوان مهم« انتخابات شوراهای روستا»ها هم درصد آن 1اند و برده

کدام نوعی از انتخابات مهم  کنندمیاند که فکر ندهندگان گفتهدرصد از پاسخ 1در ضمن، اند. برده

هیچ با توجه به این واقعیت که »چنین نظر داده است:  مسئلهدهنده در مورد این یک پاسخباشد. 

72.8 

19.1 

3.6 0.6 0.9 0.2 0.9 1.9 

انتخابات  

ریاست 

جمهوری

انتخابات  

پارلمانی  

انتخابات  

یشورای والیت

انتخابات  

ولسوالی

انتخابات  

شورای قریه

انتخابات  

شهردار و  

شورای  

شهرداری

سایر موارد هیچ یک

هنگام صحبت دربارۀ انتخابات ابتدا چه نوع انتخابات در ذهن شما می آید؟
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هیچ یک از انواع انتخابات اهمیتی قائل  رای، من هم بدهدنمیهمیت ابه خدمت به مردم  کس

 (2)شکل « نیستم.

76.3 

17.9 

1.9 0.5 1.0 0.2 0.5 1.7 

انتخابات  

ریاست  

جمهوری

انتخابات  

پارلمانی

انتخابات  

شورای  

والیتی

انتخابات  

ولسوالی

انتخابات  

شوراهای  

روستا

انتخابات  

شهردار و 

شورای  

شهرداری

سایر موارد هیچ یک

کدام نوع انتخابات برای شما مهم است؟

 
 اهمیت نوع انتخابات: 34 شکل

دیگر دهندگان پاسخ بیشتر ازدرصد(  28پشتون )دهندگان پاسخها، با نگاهی به تفاوت میان قومیت

درصد  16ترین نوع انتخابات است. در مقایسه، اند که انتخابات پارلمانی مهماقوام گفته

دهندگان هزاره، انتخابات درصد پاسخ 13دهندگان تاجیک و درصد پاسخ 14دهندگان ازبیک، پاسخ

 (3 )شکل .ترین نوع انتخابات در نظر دارندپارلمانی را مهم
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 )از نظر قومیت( نوع انتخابات اهمیت: 35 شکل

دهندگان سایر درصد( نسبت به پاسخ 54از والیت کندهار ) دهندگانپاسخبه طور نسبی، بیشتر 

از  ،دهندگانترین نوع انتخابات نام بردند. در مقایسه پاسخوالیات، از انتخابات پارلمانی به عنوان مهم

د درص 12درصد، مزار  6درصد، از هرات  20درصد، از جوزجان  10درصد، از غزنی  13والیت کابل 

 22زنان بیشتر )ترین نوع انتخابات است. ت پارلمانی مهمند که انتخابادرصد به این باور 15و بامیان 

 اما ترین نوع انتخابات است.که انتخابات پارلمانی مهم کنندمیدرصد( فکر  13درصد( از مردان )

 51د.ندارای هقابل مالحظ تفاوت سؤا در پاسخ به این دهندگان شهری و روستایی نظرات پاسخ

 دهیرأیۀ آموزش دربار

دهی یک روز قبل یا در روز رأیدر مورد روند اند که دهندگان گزارش دادهصد از پاسخدر 37حدود 

دهندگان درصد از پاسخ 40 در حالی کهها کمک شده است. اند یا به آنانتخابات آموزش دیده

                                                 
مشارکت »در این پژوهش، در بخش « شهری»دهندگان در برابر پاسخ« روستایی»دهندگان ها از پاسخشواری تفسیر یافته. د51

 توضیح داده شده است.« روستایی و شهری
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دهندگان پرسیده ها صورت نگرفته است. از پاسخاند که این کار )آموزش یا کمک( در مورد آنگفته

اکثر  ؟ها کمک کرده استدهی به آنرأیها را آموزش داده یا در کدام نهاد آن :هشد ک

هایی که از سوی در کارگاهها درصد( گفتند که قبل از روز انتخابات، آن 25دهندگان )پاسخ

درصد از  4در حدود دهند. ب رأییاد گرفتند که چگونه برگزار شده بود، « کمیسیون انتخابات»

حزب »هایی که از سوی یک ها در کارگاهگزارش دادند که قبل از روز انتخابات، آندهندگان پاسخ

دهندگان درصد دیگر از پاسخ 4دهند. و حدود ب رأیبرگزار شده بود، یاد گرفتند که چگونه « سیاسی

د دادن را یارأیبرگزار شده بود، شان مورد عالقه نامزدانهایی که از سوی ها در نشستگفتند که آن

هایی که از کارگاه»ها در دهندگان گفتند که قبل از روز انتخابات آندرصد از پاسخ 2حدود گرفتند. 

درصد از  24و  ؛بدهند رأی، یاد گرفتند که چگونه «برگزار شده بود NGOسوی کدام 

 بدهند. رأیآموختند که چگونه « شاناز اعضای خانواده و دوستان»ها دهندگان گفتند که آنپاسخ

یک مقام رسمی در مرکز »دهندگان گفتند که در روز انتخابات درصد از پاسخ 14در عین حا ، 

دهندگان گفتند که در درصد از پاسخ 6حدود . ه استدادن کمک کردرأیها در به آن« گیریرأی

 چهار درصداند. برخوردار شده« دیگر ۀدهندرأیکمک یک »دادن از رأی برایها روز انتخابات آن

برخی کمپاینران انتخاباتی وابسته به »دهندگان گزارش دادند که در روز انتخابات دیگر از پاسخ

دهندگان از درصد از پاسخ 5ند. حدود اهدهی کمک کردرأیها در روند به آن« شانمورد نظر نامزدان

ها (. این داده5 ها کمک کرده است )شکلبه آندهی رأیمنابی دیگر نظیر تلویزیون نام بردند که در 

ن برایدهی هستند و بنارأیفاقد آگاهی در مورد روند  دهندگانرأیکه تعداد زیادی از  دهدمینشان 

 دارند.  واضح مذکور تضاد منافی ۀدهندرأیها با آورند، که برخی از آنبه دیگران رو می
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 دهیآموزش روش رای: 36شکل 

را در آموزش ای هشایست کمیسیون انتخابات کار نسبتاا مشاهده کرد، ظاهراا توانمیکه  طور همان

های دادن در انتخابات پارلمانی انجام داده است. در مقایسه، سایر سازمانرأی ۀمردم در مورد نحو

توجهی از بخش قابلاند. رسمی از جمله احزاب سیاسی در روند آموزش انتخاباتی خیلی فعا  نبوده

اند. دهی آگاهی یافتهرأیشخصی خود )خانواده و دوستان( در مورد روند  ۀدهندگان از شبکسخپا

 غیرقانونی ۀکاری بالقوناآگاه در روز انتخابات نسبت به دست دهندگانرأیکه  دهدمیها نشان داده

و مقامات در  دهندگانرأی)مانند کمپاینران انتخاباتی، سایر  کنندهی دخالتنیروهااز سوی شان رأی

 اند.پذیر بوده( آسیبگیریرأیمراکز 

 انتخابات پارلمانی برای اشتیاقسطح 

 رأیدهندگان گزارش دادند که در انتخابات پارلمانی قبلی درصد از پاسخ 62در این نظرسنجی 

درصد(،  62ها )اند. در مقایسه با تاجیکنداده رأیاند که درصد گفته 37 در حالی کهاند، داده

اند که در درصد( گفته 69) هدهندگان هزاردرصد(، بیشتر پاسخ 62ها )درصد( و ازبیک 53ها )پشتون

 82دهندگان بیشتر از والیت بامیان )اند. از نظر والیت، پاسخداده رأیانتخابات پارلمانی دور قبل 



41 

 .اندداده رأیارلمانی اند که در انتخابات پدهندگان هر والیت دیگر گزارش دادهدرصد( نسبت به پاسخ

 (4)شکل 

57.4 59.3 

70.7 

57.3 60.0 
51.3 

87.3 

42.4 40.7 

28.0 

42.0 40.0 
48.7 

12.7 
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 80.0
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کابل غزنی جوزجان کندهار هرات مزار بامیان

(نظر به والیت)آیا شما در انتخابات پارلمانی رأی داده اید؟ 

 یپارلمان انتخابات در اشتراک: 37شکل 

امن این والیت  میزان باالی مشارکت در انتخابات پارلمانی در والیت بامیان تا حدی به محیط نسبتاا

که بامیان بخش قابل توجهی از  ط استمرتببا این واقعیت  نیهمچننسبت دارد. مشارکت باال 

اند( را در خود جا داده است که باالترین دهندگان هزاره )که در این نظرسنجی مصاحبه شدهپاسخ

 اند.میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی را از میان جوامی مختلف قومی گزارش داده

 ،شرکت کنند روپیشِتخابات پارلمانی اند که مایل هستند در اندرصد( گفته 68دهندگان )اکثر پاسخ

اند که در دور بعدی انتخابات پارلمانی شرکت نخواهند دهندگان گفتهدرصد از پاسخ 15 در حالی که

 .نیستنداند که هنوز در این مورد مطمئن دهندگان گفتهدرصد از پاسخ 16کرد. در ضمن حدود 

 (6)شکل 
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درصد 15درصد 68

درصد 16

تمایل به رأی دهی در انتخابات پارلمانی پیشِ رو

بلی نخیر تا هنوز مطمئن نیستم

 
 روپیشِ یانتخابات پارلمانتمایل به اشتراک در : 38شکل 

 

 (تیقوم اساس به) روشِیپ یپارلمان انتخابات در اشتراک به لیتما:39شکل 

65.3 

62.1 

76.5 

69.1 

17.6 

20.8 

7.8 

14.5 

16.8 

17.1 

15.4 

15.9 

تاجیک

پشتون

هزاره

ازبیک

(از لحاظ قومیت)تمایل به رأی دادن در انتخابات پارلمانی پیشِ رو 

هنوز مطمئن نیستم نخیر بلی
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دهندگان پشتون بیشتر به انتخابات پارلمانی دهندگان از سایر اقوام، پاسخنسبت به پاسخ در حالی که

درصد( کمتر از سایر  62دهندگان پشتون )اشاره کردند، اما پاسخ انتخاباتترین نوع وان مهمبه عن

هستند.  روپیشِدهی در انتخابات پارلمانی رأیاند که مایل به اشتراک و ها گفتهقومیت

اند که قصد ها اعالم کردهسایر قومیتدهندگان میت هزاره بیشتر از پاسخدهندگان از قوپاسخ

 (7)شکل  .را دارند روپیشِپارلمانی  تنتخابادر ا دادنرأی

ممکن است به عوامل  روپیشِجوامی مختلف قومی به شرکت در انتخابات پارلمانی ۀ سطح فعلی عالق

های مختلف انتخاباتی متعددی از قبیل ذهنیت فرهنگی، وضعیت امنیتی و سواد انتخاباتی در حوزه

 نسبت داشته باشد.

دهندگان کلیدی نقش مهم خود را در کشور پرسیده شد، پاسخ ۀنقش انتخابات در ادار ازهنگامی که 

انتخابات اعضای پارلمانی توسط »دهنده اظهار داشت: مناسب دولت بیان کردند. یک پاسخ عملکرد

، مشکالت و دردهای شوندمیهایی که از سوی مردم انتخاب های مثبت زیادی دارد. آنمردم جنبه

 52.«کندمیدولت کمک ا  دانند. انتخابات پارلمانی به مشکالت آمیخته در یک ملتبهتر میمردم را 

نظر از دامنه و کیفیت آن انتخابات به طور عموم صرف»دهندگان اظهار داشت: یکی دیگر از پاسخ

 مردم تا بتوانند برایاخالقی است. انتخابات  ۀمثبت است. اشتراک در انتخابات یک وظیف ۀیک پدید

 53«رهبران خود را انتخاب و قوانین را تعیین کنند، نیاز است.

تردید کردند. سطح در مورد سیستم انتخابات کنونی ابراز  همچنیندهندگان وجود، پاسخ با این

و فقر دیگر  دهندگانرأیپایین سواد در میان کاندیداهای پارلمانی، فقدان دانش سیاسی در میان 

که روند  شودمیدو عامل باعث »منفی بگذارند.  تأثیربر کل روند نند توایماند که عوامل مخرب عمده

از طریق خرید و فروش آرا در  گیریرأیبست بخورد: فقر و ناامنی. به خاطر فقر روی نانتخابات به بُ

این روند را از  مندقدرتساالران و افراد . از سوی دیگر، جنگشودمیبرابر پو  به خرابی کشیده 

در جریان روند انتخابات  موجودیت فساد به طور گسترده 54«.کنندمیارعاب و ترور تهدید  طریق

ترین چالش سد راه انتخابات پارلمانی است. کاری مهمتقلب گسترده و فریب. »شودمیمالحظه 

                                                 
 .خان ناصر، نامزد مستقل از والیت نیمروزجمعه. 52
 .عبدالطیف پدرام، نامزد حزب سیاسی از والیت بدخشان. 53
 .ار، نامزد مستقل از والیت فاریابفرهاد ایث. 54
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 رأیچندین بار نند توامیگسترده است. مردم  ۀدر انتخابات یک پدید رأیانه خرید و فروش تأسفم

 55.«کندمیاین را متوقف کند، اما نند توامید و هیچ کس به آن توجه نکند. دولت دهن

 مشارکت مرد و زن

 

 (تیجنس نظر از) یپارلمان انتخابات در مشارکت: 40شکل 

 ،یهای خاصاند و در جنبهدهندگان زن بیشتر درگیر انتخابات پارلمانیدهد که پاسخها نشان میداده

در این گزارش نشان داده خواهد شد که  بعداا (8)شکل  .انددهندگان مرد پیشی گرفتهاز پاسخ

ی ها. )شکلشودمیدهندگان مرد نیز حمایت مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی از سوی اکثر پاسخ

 (34و  33

                                                 
 .احمد فراهی، نامزد مستقل از والیت فراهل. گ55
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 مشارکت روستایی و شهری

 
 سکونت( محل ات پارلمانی )نظر به: مشارکت در انتخاب41شکل 

 58دهندگان شهری )درصد( بیشتر از پاسخ 72دهندگان روستایی )پاسخای هبه طرز غافلگیرکنند

اند که درصد( گزارش داده 57دهندگان مرد )درصد( بیشتر از پاسخ 67دهندگان زن )درصد( و پاسخ

وجود داشته  اتیتوضیحآور ممکن است فتشگ ۀاین یافت برایاند. داده رأیدر انتخابات پارلمانی 

از اند که ذکر شده است، زنان بیشتر از مردان گفته 17که در شکل  همان طور کهاینباشد. او  

 برایبیشتری  ۀانگیزها به آن در نتیجه ]این آگاهی[که  ؛آگاهی دارندخود  نامزدان سیاسی ۀبرنام

و در نتیجه  شودمیتر دانسته ی، اقدامات گروهی قویدر مناطق روستای کهاین. دوم دهدمیدادن رأی

 ۀاعضای جامع کهایندر  احتماالا، کنندمیدهی اقدام رأی برای مردم وقتی رهبران جامعه به بسیج

این بحث مطرح  ترند. با این وجود، ممکن است متناوبااموفق ،بیاورند رأیهای خود را به پای صندوق

د. کننده باششهری و روستایی ممکن است گمراه گیریرأیرد الگوهای ها در موشود که این یافته

د در مناطق انکه نظرسنجی شده ایروستاییذکر شد، مناطق که در بخش روش پژوهش  همان طور

چنین محدودیتی در نظرسنجی مناطق شهری وجود نداشت. افرادی که در اما  ،تر موقعیت دارندامن

ند که در مناطق ازیرا آگاه ؛دادن دارندرأی برایعزم خاصی  ،کنندمی تر زندگیامنمناطق روستایی

ی هاو در نتیجه، کاندیدا ؛خواهند رفت رأیهای به پای صندوق دهندگانرأیناامن تعداد کمتری از 

های بعدی در آینده ممکن است به تشخیص د بود. پژوهشننخواهها آن برایمناطق ناامن رقیب جدی 
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شده است، کمک  گیریرأیانگیز در مورد که منجر به این الگوی شگفت دهندگانرأی ۀتر انگیزدقیق

 کند.

 یی و نمایندگیگوپاسخ. ۲

 نمایندگان مجلس عملکردسطح رضایت از 

در پارلمان ابراز شان نمایندگان عملکرداند، از داده رأیدهندگان که در انتخابات پارلمانی اکثر پاسخ

 15هستند و « راضی»ها اند که آندهندگان گفتهدرصد از کل پاسخ 9فقط  اند.کرده« نارضایتی»

دهندگان پرسیده شد که پاسخاز هستند. از همین طبقه « به نحوی راضی»ها اند که آندرصد گفته

حدود نیمی از  ؟اند یا خیربرده یدر مجلس هیچ سودشان های یکی از نمایندگانها از تالشآیا آن

اند. نبردهای هدر پارلمان هیچ بهرشان درصد( گفتند که از تالش نمایندگان 47) دهندگانپاسخ

در مجلس شان ها از تالش نمایندگاندرصد( گفتند که آن 6دهندگان )بخش کوچکی از پاسخ

 (10)شکل  «اند.به نحوی سود برده»ها دهندگان گفتند که آندرصد پاسخ 10اند و مند شدهبهره

 
 

 اند(.اند و سود برده اند)رای دادهکسانی که راضی: 42شکل 
 رأیدهندگانی که در انتخابات پارلمانی از سوی آن عده از پاسخشده های دادهروند با پاسخ این

 تأکیددرصد(  32اند )نداده رأیکه در انتخابات پارلمانی  یدهندگاناند، سازگار است. اکثر پاسخنداده
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ها اند که آندرصد گزارش داده 33نمایندگان مجلس رضایت ندارند و حدود  عملکرداند که از دهکر

اند که از دهندگان گفتهپاسخاز درصد این گروه  5اند. تنها از تالش نمایندگان مجلس نفعی نبرده

مجلس سود اندکه از تالش نمایندگان ها گفتهدرصد آن 3نمایندگان مجلس رضایت دارند و  عملکرد

 6و « به نحوی رضایت دارند»ها اند که آندهندگان گفتهدرصد این طبقه از پاسخ 11اند. حدود برده

 (11)شکل « اند.به نحوی سود برده»های نمایندگان مجلس اند که از تالشها هم گفتهدرصد از آن

 
 (.اندداده یار)اند برده سود و اندیراض که یکسان: 43شکل 

دهندگان که در انتخابات نمایندگان مجلس، هم در میان پاسخ عملکردواضح است که نارضایتی از 

سطح شدید نارضایتی اند، روند غالب است. ندادهرأی هایی که اند و هم در میان آنداده رأیپارلمانی 

 را دهیرأیها به آن ۀم عالقاو  عد ۀتا حدی در وهلند توامی ،اندنداده رأیدر میان کسانی که 

میزانی از نارضایتی  ،دهندگانتوضیح دهد. از سوی دیگر، این واقعیت که در میان هر دو گروه پاسخ

به عنوان موفقیت جزئی اعضای پارلمانی در خدمت به ند توامیاز کار نمایندگان مجلس وجود دارد، 

 ، تفسیر شود.دهندگانرأیمنافی 

 است؟ وگپاسخی سکچه به کی 

یک  ؟هستند گوپاسخها کینمایندگان مجلس به  کنندمیفکر  :دهندگان پرسیده شد کهاز پاسخ

در ، «هستند گوپاسخملت ها به آن»درصد( گفتند که  31دهندگان )از پاسخای هبخش قابل مالحظ
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« هستند. گوپاسخهای انتخاباتی خود حوزهها به آن»دهندگان گفتند که درصد پاسخ 24 حالی که

درصد از  4و « هستند گوپاسخ جمهوررئیسها به آن»دهندگان گفتند که درصد از پاسخ 15حدود 

درصد از  13در همین حا  « هستند. گوپاسخها به احزاب سیاسی آن»دهندگان گفتند که پاسخ

هندگان ددرصد از پاسخ 5حدود  «نیستند. گوپاسخها به هیچ وجه آن»دهندگان گفتند که پاسخ

بخش کوچکی از  در حالی که ،«هستند گوپاسخدار و سرمایه مندقدرتها به مردم آن»گفتند که 

)شکل « هستند. گوپاسخها به خارجی»درصد( معتقدند که نمایندگان مجلس  2دهندگان )پاسخ

منافی و  بهنمایندگان مجلس فقط »این موضوع گفتند که  ادهندگان در رابطه ب( چند تن از پاسخ12

 .«کنندمیامتیازات شخصی خود فکر 

24.48

15

4.35

4.97

2.64

13.6

نمایندگان مجلس به چه کسی پاسخ گو هستند؟

آن ها به هیچ وجه پاسخگو نیستند

آن ها به خارجی ها پاسخگو هستند

آن ها به ملت پاسخگو هستند

آن ها به افراد قدرت مند و سرمایه دار پاسخگو هستند

آن ها به احزاب سیاسی پاسخگو هستند

آن ها به رئیس جمهور پاسخگو هستند
 

 گویی نمایندگان مجلسپاسخ: 44شکل 
دهندگان به شدت بر این باورند که نمایندگان که به طور عموم پاسخ دهدمیروند غالب نشان 

دانستند که دهندگان میدرصد از پاسخ 25نها این واقعیت که ت. باشند گوپاسخمجلس باید به مردم 

است، حاکی از فقدان شان های انتخاباتینمایندگان مجلس متوجه حوزه ۀمسئولیت اصلی و عمد

که پارلمان نقش نظارت و کنتر  بر  آنجاعالوه بر این، از اساسی دانش در مورد هدف انتخابات است. 
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که  کنندمیدهندگان احساس درصد از پاسخ 15که  مسئله، این است دارمجریه را عهده ۀقو

 کننده است.باشند، نگران گوپاسخجمهور رئیسنمایندگان مجلس باید به 

 ضعیف نمایندگان مجلس عملکرددالیل 

ضعیف نمایندگان پارلمان چیست. از دید  عملکرددهندگان پرسیده شد که دالیل اصلی از پاسخ

پس از »ضعیف نمایندگان مجلس این است که  عملکردصلی دهندگان، دلیل ادرصد پاسخ 53حدود 

شان ها به دنبا  منافی شخصینامزدان به عنوان نمایندگان مجلس انتخاب شدند، آن کهاین

نمایندگان مجلس یکبار که انتخاب شدند »دهندگان گفتند که درصد از پاسخ 12حدود .« روندمی

ضعیف نمایندگان مجلس،  عملکردیگر از دالیل مهم یکی د.« روندمیبه دنبا  منافی گروهی خود 

ریشه اصلی این مشکل این است که اکثر » :شودمیگفته  دهندگانرأینرخ پایین سواد در میان 

درصد از  11حدود (. دهندگانپاسخ درصد 12« )دهندنمی رأیسواد هستند و خالصانه مردم بی

رو نمایندگان منتخب نیز فاسد فاسد است و از ایننظام انتخاباتی »کردند که  تأکیددهندگان پاسخ

 حوزۀ انتخاباتیمعلوم نیست از کدام »دهندگان گفتند که درصد از پاسخ 3در مقابل تنها « هستند.

 عملکردها ]دلیل دهندگان اعالم کردند که آندرصد از پاسخ 5حدود .« کنندمیها نمایندگی آن

های دیگر دهندگان از گزینهدرصد از پاسخ 1 در حالی که، «دانندنمی»ضعیف نمایندگان مجلس را[ 

اکثر نمایندگان مجلس دانش مناسب و مهارت الزم را »دهندگان: نام بردند. برخی از نظرات پاسخ

مشکل این است که « »سواد هستند.ها افراد بیاداره امور مجلس به صورت مناسب ندارند؛ آن برای

ورزی قومی غالب در داخل سیاست« »اند.مختلف تقسیم شده هاینمایندگان مجلس به جناح

ها نمایندگان ن آنبرایاند، بناها در انتخابات تقلب کردهآن« »مجلس، علت اصلی این مشکل است.

به خاطر »چنین گفت:  مسئلهدر مورد این  ویژهبهدهندگان یکی از پاسخ« واقعی مردم نیستند.

اعتماد ها به عنوان نمایندگان مردم قابل، آنکنندمیبرآورده نهای خود را ها وعدهآن کهاین

 (13)شکل « نیستند.

پس از انتخابات  دهندگانرأیتفسیر کرد که قطی ارتباط میان نمایندگان مجلس و  توانمیها از داده

 ضعیف نمایندگان مجلس است. نمایندگان مجلس از منافی  عملکرد برایعامل سببی مهم یک 
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دارد. اکثر  نگه گوپاسخها را هیچ کسی نیست که آن اساسااو  کنندمیگروهی خود پیروی  شخصی و

مقصر شان ضعیف عملکردکه نمایندگان مجلس باید به خاطر  کنندمیدهندگان احساس پاسخ

های مختلف دهندگان از طبقههای پاسخشناخته شده و سرزنش شوند. در این راستا دیدگاه

 چشمگیری ندارد.  تتفاو دموگرافیک

 ندگانینما مجلس ضعف یاصل لیدال: 45شکل 

در مورد نارضایتی افراد از نمایندگان مجلس مرتبط  11و  10 هایها در شکلیافتهدیگر این یافته با 

 اند و یک بار کهدهیحسابیی و گوپاسخاست. افراد بسیاری معتقدندکه نمایندگان مجلس فاقد 

 .شودمیگذاشته  بازشان انتخاب شدند، دست
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دالیل اصلی عملکرد ضعیف نمایندگان منتخب در شورای ملی چیست؟



51 

یک . شودمینظام فعلی دانسته  ۀعمد کمبودیمجلس به عنوان  برحا نامطلوب نمایندگان  عملکرد

آنچه را که می ندتوانمیعادی ن دهندگانرأیدر این وضعیت »پارلمان گفته است که:  ۀنمایند

هایی که در انتخابات پیشین پیروز ابات ندارند. آنها اعتقادی به انتخبه دست بیاورند. آن ،خواهند

در انتخابات  انهای خود را برآورده نکردند. واقعیت این است که بسیاری از نامزدشدند، مسئولیت

 56«های مالی غیرقانونی پیروز شدند.پیشین با کمک احزاب سیاسی خاص با استفاده از کمک

 ارزیابی کلی از انتخابات پارلمانی قبلی

های درصد رضایت نسبی خود را از جنبه 19دهندگان رضایت کامل و حدود درصد پاسخ 39دود ح

گزارش دادند.  گیریرأیتدارکاتی انتخابات قبلی از جمله زمان انتخابات و محل واقعی مراکز 

که  دهدمیدهندگان ابراز نارضایتی کردند. این نشان درصد پاسخ 7تنها  کهاینغافلگیرکننده 

های انتخاباتی یون مستقل انتخابات در تعیین زمان و مکان انتخابات پارلمانی پیشین در حوزهکمیس

 خوبی داشته است.  نسبتاا عملکردمختلف 

ها نظر کنند، از آن خواسته شد در مورد روند انتخابات در کل ابراز دهندگانپاسخاز  کهاینعالوه بر 

بازیگران مختلف در انتخابات پارلمانی دور قبل، از جمله  عملکردپرسیده شد که نظر خود را در مورد 

درصد( نظر مثبتی در مورد روند  48دهندگان )حدود نیمی از پاسخعادی ابراز کنند.  دهندگانرأی

درصد( نظر منفی داشتند. در  43دهندگان )نیمی دیگر از پاسخ در حالی که ،کلی انتخابات داشتند

 مسئلهدهندگان اعالم کردند که نظری در این خصوص ندارند. این درصد پاسخ 6همین حا  حدود 

 46حدود  در حالی کهپارلمان است.  نامزدان عملکرددهندگان در شبیه به ارزیابی عمومی از پاسخ

ها نظر درصد آن 45کاندیداها داشتند، حدود  عملکرددهندگان نظر مثبتی در مورد درصد پاسخ

احزاب سیاسی  عملکرددهندگان بر نظر منفی خود در مورد پاسخدرصد  40منفی داشتند. حدود 

از ای هها نظر مثبت داشتند. بخش قابل مالحظدرصد آن 37 در حالی که ،کردند تأکید

 ها در این مورد نظری ندارند.درصد( اعالم کردند که آن 20دهندگان )پاسخ

                                                 
 .محمدحسن سرداش، نامزد مستقل از والیت فاریاب. 56
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درصد( نظر  46دهندگان )از پاسخحدود نیمی  کمیسیون مستقل انتخابات، عملکرد ادر رابطه ب

 نظر منفی دارند.  ،درصد 45ها یعنی حدود مثبت دارند و نیم دیگر آن

 نیشیپ یپارلمان انتخابات یابیارز: 46شکل 

کمیسیون مستقل انتخابات  عملکردها نظری در مورد دهندگان گفتند که آندرصد پاسخ 7حدود 

 عملکرددرصد( دید مثبتی نسبت به  80دهندگان )ست که اکثر پاسخااینجندارند. جالب 

 تأکیددهندگان بر نظر منفی خود در این مورد درصد پاسخ 14 در حالی که ،دارند دهندگانرأی

 (14)شکل  .اند که نظری در این خصوص ندارندها هم گفتهدرصد از آن 4. حدود کنندمی

در انتخابات پارلمانی پیشین بیش از  دهندگانرأیطح آمادگی دهد که سها به وضوح نشان میداده

دهد که عوامل و بازیگران دخیل در این روند بوده است. عالوه بر این، این اطالعات نشان می ۀهم

نمایندگان مجلس متفاوت دیده  عملکردها از برداشت افراد از روند انتخابات نسبت به برداشت آن

 عملکرداز  ها عمدتااگرچه آن ،ا حد زیادی از روند انتخابات راضی بودنددهندگان تشده است. پاسخ

 (11و  10)شکل  د.نمقامات منتخب خود رضایتی نداشت
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کل روند انتخابات عملکرد کاندیداها عملکرد احزاب سیاسی عملکرد کمیسیون  
مستقل انتخابات

عملکرد رأی دهندگان

نامزدان / اتاجزای زیرسیستم انتخاباتی افغانستان را چطور قضاوت می کنید؟ کل روند انتخاب

.کنندگان انتخاب/ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان/ احزاب سیاسی/ انتخاباتی

عالی  خوب بد بسیار بد بدون نظر
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قوانین مربوط به شرکت در انتخابات، ابراز  ۀپیوستنسبت به تغییر  ،اندکه مصاحبه شده یاننامزد

روز کمیسیون مستقل انتخابات از برخی هر » :ها گفت کهنارضایتی و سرخوردگی کردند. یکی از آن

 دهندگانرأیبه عنوان  نامثبت برایها گفتند که افراد زند. یک بار آنمقررات جدید حرف می

کاپی  ۀها قوانین را تغییر داده و گفتند که نسخسپس آنخود را ارائه کنند.  تذکرۀباید  ،انتخابات

شدند و گفتند که باید  تذکرهاصلی  ۀها خواهان نسخکافی است. بعد دوباره آن نامثبت برای تذکره

 کهایندهندگان در مورد سایر پاسخ 57«برچسب زده شود. مردم به کمیسیون انتخابات اعتماد ندارند.

در  دهندگانرأی»در روند انتخابات نادیده گرفته شده است، ابراز نظر کردند:  دهندگانرأیصدای 

خواهند به دست بیاورند. اما من آنچه را می دهندگانرأیمیدوارم که هر انتخابات قرار دارند. ا ۀهست

عادی از نقش مهمی در ساختار قدرت برخوردار نیستند.  دهندگانرأیبین نیستم. وجه خوشبه هیچ

دولت ائتالفی  را نادیده گرفتند و متعاقباا دهندگانرأی یارها آجمهوری قبلی، آندر انتخابات ریاست

 58«د.تشکیل دادن

 عمل، چالش اصلی کمیسیون مستقل انتخابات این است که چگونه مستقالنه اناین نامزد ۀبه گفت

که تمامی  آنجااو  از همه کمیسیون مستقل انتخابات باید استقال  خود را حفظ کند. از »کند: 

مستقالنه عمل کند. ند توامی، کمیسیون انتخابات نشوندمیکمیشنران توسط دولت منصوب 

دموکراتیک متشکل از نمایندگان واقعی مردم باشد.  نهادیسیون انتخابات باید تحت نظارت یک کم

 59«این امر باید هدف اصلی اصالحات انتخاباتی باشد.

 

                                                 
 .مدنی از والیت پکتیا ۀاهلل احمدزی، نامزد جامعسمیع. 57
 .احمدجاوید رفعت، نامزد مستقل از والیت فراه. 58
 .والیت فاریابفرهاد ایثار، نامزد مستقل از . 59
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 اصالحات انتخاباتی در انتخابات پارلمانی. 3

 دهندگانرأیآگاهی سیاسی 

دادن رأیگفتند که قبل از  ،اندداده رأیدهندگان که در انتخابات پارلمانی درصد پاسخ 24حدود 

ها درصد آن 39 در حالی که ؛خود آگاهی داشتندنامزدان گیری سیاسی ها و جهتگرایشها از آن

درصد(  52دهندگان مناطق روستایی )ها در این مورد آگاهی نداشتند. بیشتر پاسخگفتند که آن

 رأیشان برایکه  یاننامزدسیاسی  یشگرادرصد( گزارش دادند که از  34نسبت به مناطق شهری )

ها که آن یاننامزدسیاسی  گرایشدهندگان نسبت به خبر بودند. سطح آگاهی پاسخدادند، بی

های دهندگان از قومیتداده بودند، تا حدی هم در سطح والیات و هم در میان پاسخ رأیشان برای

  (16و  15متفاوت بود. )شکل  ،مختلف

 (تیقوم به نظر) داهایکاند یاسیس شیگرا از یآگاه: 47شکل 

 

30.06
17.38 26.96 21.26

31.21
36.75 46.67 43.48

0%

20%

40%

60%

80%

100%

تاجیک پشتون هزاره       ازبیک

رأی   اگر شما رأی داده اید، آیا پیش از انتخابات از گرایش سیاسی کاندیداهایی که برای شان

(نظر به قومیت)دادید، آگاهی داشتید؟ 

بلی نخیر
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خبری نسبت به باالتری از بی ها سطح نسبتاامختلف، پشتون یهادهندگان قومیتدر میان پاسخ

را گزارش دادند. از سوی دیگر، بیشتر  ،داده بودند رأیشان برایکه  یاننامزدسیاسی  گرایش

سیاسی کاندیداهایی که در  گرایشسایر اقوام گزارش دادند که از دهندگان تاجیک نسبت به پاسخ

 داده بودند، آگاهی داشتند.  رأیشان برایانتخابات پارلمانی پیشین 

 (تیوال به نظر) داهایکاند یاسیس شیگرا از یآگاه: 48شکل 

صد(، پاسخ دادند که قبل از در 14درصد( نسبت به مردان ) 34ست که بیشتر زنان )اینجاجالب 

( با توجه 17ند، آگاه بودند. )شکل اهداد رأیشان برایسیاسی کاندیداهایی که  گرایشاز  گیریرأی

زنانی که در انتخابات  :این گونه تفسیر شود دتوانمی مسئلهکار جامعه، این محافظه به ماهیت شدیداا

سیاسی کاندیداهای مورد نظر خود  گرایشر مورد ند، یا به نظر خویشاوندان مرد خود داهشرکت کرد

 اند.داده رأیشده ند یا به کاندیداهای شناختهاهاعتماد کرد

23.8 33.3 
25.3 18.7 28.7 26.0 
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74.7 

کابل غزنی جوزجان کندهار هرات مزار بامیان

ی  اگر شما رأی داده اید، آیا از گرایش سیاسی کاندیدایی که برای شان رأ
(نظر به والیت)دادید، آگاهی داشتید؟ 

بلی نخیر
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 (تیجنس به نظر) داهایکاند یاسیس شیگرا از یآگاه: 49شکل 

احتما   سیاسی کاندیداها واضح است. به گرایش ادر رابطه ب دهندگانرأیدلیل کلی عدم آگاهی 

نوپایی )عدم بلوغ( نمایندگی دموکراتیک در افغانستان نسبت داده شود.  به دتوانمیزیاد این حفره 

در انتخابات پارلمانی خو شان دهندگان و حتی بسیاری از نامزدان هنوز به نقش و مسئولیترأی

 ا رودانتظار می SNTV که در سیستم طور همان ا اناند. عالوه بر این، شمار زیادی از نامزدنگرفته

مستقل ممکن است بر خالف یک حزب  نامزدان. شوندمیبه عنوان نامزد مستقل وارد رقابت 

صدای  ۀمایندها تنها نزیرا آن ؛یافته داشته باشندسیاسی کمتر به وضوح توسعه گرایشسیاسی، 

 واحد در مجلس هستند.

در کمپاین انتخاباتی به نفی یک نامزد خاص  به شرکت فعاالنهشان دهندگان در مورد تمایلاز پاسخ

مند شرکت در مبارزات انتخاباتی به درصد( گفتند که عالقه 44دهندگان )پرسیده شد. اکثر پاسخ

 یهاها گفتند که به فعالیت در کمپایندرصد آن 33که یلدر حا ؛نفی کاندیداهای خاص نیستند

دهندگان گفتند که هنوز در این مورد تصمیم خدرصد پاس 20مند هستند. حدود انتخاباتی عالقه

دهندگان به این پرسش، به نحوی میان والیات مختلف متفاوت نظر پاسخنگرفته و مطمئن نیستند. 

 (18است. )شکل 

[ رودهایی که ]توقی میبر لفاظیاند، پژوهش مصاحبه شدهاین که در  نمایندگان مجلسکاندیدان 

های قومی گیریرأی در حالی کهکردند.  تأکید دهندگانرأییعی از هدف قراردادن پایگاه وس برای

را با این عمل شان خود اننسبت به انتخابات پارلمانی یک آفت است، هیچ یک از نامزد همچنان

من در میان مردم از هر »کردند:  تأکیدخود « خیرخواهانه»بلکه بیشتر بر رویکردهای  ،پیوند نداده
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والیتی، من به مردمان بسیاری  یارام در شوایهطو  زندگی حرفکنم. در میکمپین ای هقشر و طبق

خودم به ۀ ، امیدوارم که مردم محلبا این حا شناسند. ست که مرا میا کمک کردم. مردم دیر زمانی

 60«خواهند داد. رأیمن  برایمدنی نیز  ۀکنم که جوانان و فعاالن جامعبدهند. من فکر می رأیمن 

آیم و روشنفکر میۀ از یک خانواد کنم. من شخصاابا جوانان و روشنفکران صحبت می من عمدتاا»

فرستادن  برایدهند. من از مجراهای مختلف  رأیکرده به من ن انتظار دارم که افراد تحصیلبرایبنا

مخاطبان » 61«کنم.های اجتماعی استفاده میبرگزاری جلسات با بزرگان و رسانه همچنینپیامم و 

شهروندان ۀ اند؛ از جمله روشنفکران، تاجران، بازرگانان، کشاورزان و همبه طور کل دهندگانرأیمن 

کمپین من از سوی  ۀن، هزینبرایکنم و بنا ملی افغانستان نمایندگی می ۀدیگر. من از حزب کنگر

 .شودمی تأمینام و طرفداران حزب اعضای حزب سیاسی

 (تیوال به نظر)یانتخابات نیکمپا در اشتراک به لیمات: 50شکل 

ران محلی ما اخود هواد چراکه ،کردیمها ما یک افغانی هم مصرف نمیدر برخی از مکاندر گذشته  

جای تعجب نیست که نمایندگان منتخب مجلس به  62«کردند.ی میدهسازمانکارزار انتخاباتی را 

زیرا تعداد بیشتر آرا همیشه به نفی آن ؛باشند دهندگانرأیدنبا  کسب آرا از یک پایگاه وسیی 

                                                 
 .اهلل مبارز، نامزد مستقل از والیت پکتیاحفیظ. 60
 .عزیزاهلل نورزی، نامزد مستقل از والیت نیمروز. 61
 .عبدالطیف پدرام، نامزد حزب سیاسی از والیت بدخشان. 62
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کابل غزنی جوزجان کندهار هرات مزار بامیان

اص یا آیا شما عالقه مند به اشتراک فعاالنه در کمپاین های انتخاباتی به نفی کدام نامزد خ

(از نظر قومیت)حزب سیاسی هستید؟ 

بلی نخیر هنوز مطمئن نیستم
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به دلیل وابستگی  رأی)یعنی « قومی رأی» ربه تکیه بای هبه طور صریح اشار نامزدیهیچ  هاست.

  قومی( نکرد.

چه رسد به پشتیبانی  ا دهی گسترده است، اما ذکر آشکار وابستگیرأی ۀچنین شیو در حالی که

به صورت گسترده این عمل را عار  دهندگانرأی کهاینقومی با توجه به  یاربه آ ا شانتاکتیکی

 نمایندگان مجلس خطرناک خواهد بود. برای ا حتی اگر آن را انجام دهند ا شمارندمی

های درصد( به کمپین 28دهندگان ازبیک اشتیاق کمتری )از میان جوامی مختلف قومی، پاسخ

 38دهندگان پشتون بیشترین عالقه )پاسخ در حالی که ؛دادند انتخاباتی به نفی نامزد خاص نشان

دهندگان تاجیک و هزاره میزان عالقه به اشتراک پاسخدر میان . درصد( را به این موضوع ابراز کردند

در  سؤا کنندگان به این پاسخ اشتراکدرصد.  33هر کدام  ،در کارزار انتخاباتی مشابه است

گیری ندارد. به عنوان یک های مختلف دموگرافیکی تفاوت چشمیبندنظرسنجی، از لحاظ طبقه

هایی که ند، نسبت به آنز سطوح تحصیلی باالتری برخورداردهندگانی که اکلی، پاسخ گرایش

 ند.دمنانتخاباتی عالقه یدارند، بیشتر به اشتراک در کارزارها تریتحصیالت پایین

 یاسیقابل اعتماد بودن نامزدان از لحاظ س

یاعتماد م یشما به کدام نوع از نامزدان در انتخابات پارلمان»شد که  دهیدهندگان پرساز پاسخ یقتو

« و مستقل کردهلیتحص یداهایکاند»ها به درصد( گفتند که آن 63دهندگان )اکثر پاسخ ،«د؟یکن

اعتماد  یاسیها به نامزدان احزاب سدهندگان گفتند که آندرصد پاسخ 11. حدود کنندیاعتماد م

 یقوم ۀکه از جامع کنندیاعتماد م ییداهایها به کانددهندگان گفتند که آندرصد پاسخ 10دارند و 

 خودشان باشد. 
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 داهایکاند نوع هی اعتماد: 51شکل 

که از  کنندیاعتماد م ییداهایها به کانددرصد( گفتند که آن 5دهندگان )از پاسخ یبخش کوچک

]انواع[ نامزدان اعتماد  گریبه د اهدهندگان گفتند که آندرصد پاسخ 2خودشان باشد. حدود  ۀحلم

یاعتماد نم داهایاز انواع مختلف کاند کی چیها به هدهندگان گفتند که آندرصد پاسخ 6و  کنندیم

 (19. )شکل کنند

، اننسبت به سایر نامزد« کردهکاندیداهای مستقل و تحصیل»دادن به دهدکه اولویتها نشان میداده

به کاندیداهای گوناگون  گرایشاما های دموگرافیکی است. بندییک روند شایی در میان تمام طبقه

درصد(  68دهندگان زن )پاسخ ،میان این درهای مختلف دموگرافیکی، متفاوت است. بندیدر طبقه

 66مردان ) در حالی که ؛اندمتمایل« دهکرمستقل و تحصیل نامزدان»درصد( به  58بیشتر از مردان )

تمایالت  20اند. شکل «کاندیداهای احزاب سیاسی»مند درصد( عالقه 62درصد( بیشتر از زنان )

 .دهدمیوالیات نشان دهندگان نسبت به نامزدان مختلف را نظر به مختلف پاسخ

 

 

 

 

 

 

نامزد احزاب سیاسی

نامزدی که از محلۀ خودم باشد

نامزدانی که تحصیل کرده و مستقل اند

هیچ کدام

11.31
10.22

5.85
0.47

63.26
2.18

6.4

کنید؟ شما به کدام نوع از کاندیداها اعتماد می
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 انواع گوناگون نامزدان انتخابات پارلمانی
 الیتنرخ تأیید نظر به و

ل
کاب

ی 
غزن

ان 
زج
جو

 

هار
ند
ک

 

ت
هرا

 

زار
م

ان 
می
با

 

 7.3 4.7 10 14.7 12 5.3 16.8 نامزدان احزاب سیاسی

 8 14.7 1.3 10.7 10.7 12 11.8 نامزد گروه قومی خودم

 14 1.3 2.7 13.3 4 5.3 3.7 نامزد از محلۀ خودم

 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 ا 0.3 مند و از لحاظ سیاسی بانفوذنامزدان قدرت

 58 61.3 81.3 52 63.3 71.3 60.2 کردهنامزدان مستقل و تحصیل

 ا 8.7 1.3 0.7 2 3.3 1.1 سایر نامزدان

 12 8.7 2.7 8 4.7 2.7 6.3 هیچ کدام

 یپارلمان انتخابات نامزدان نوع : اعتماد به 11جدو  

ممکن است با « کردهزدان مستقل و تحصیلنام»دهندگان نظرسنجی به سطح باالی اعتماد پاسخ

، نسبت کندمیهای فردی قوی را تشویق دادن به چهرهرأی( که SNTVسیستم انتخاباتی موجود )

یک »، مردم طرفداری خود را از سیستم دهدمیدر ذیل نشان  21که شکل  طور همان داشته باشد.

اند. آشنا شده SNTVسیستم  با دهندگانأیر دهدمیاند، امری که نشان ابراز کرده« رأینفر، یک 

حتی  ،غیرمنطقی نیست ،فرد در برابر عدم اطمینانی از تغییر برایداشتن وابستگی به وضعیت فعلی 

تا  دتوانمی« نامزدان احزاب سیاسی»سطح پایین اعتماد به را ناقص بیابد.  ]سیستم فعلی[ اگر آن

در افغانستان به سرعت « احزاب سیاسی»طالح حدودی با این واقعیت نسبت داشته باشدکه اص

های مربوطه که در ی و احزاب مختلف مجاهدین را همراه با خشونتوتصاویر حزب کمونیست شور

مانده . بسیاری از احزاب سیاسی کنونی، باقیکندمیها در افغانستان اتفاق افتاده، خلق طو  آن دوره

ملی واضح،  ۀبدون یک برنام ین، احزاب سیاسی عمدتاااند. عالوه بر امیراث همان احزاب پیشینو 

 اند.محور ماندهقومهنوز 

خود یک « محله»قومی و « جامعه»غافلگیرکننده در مورد سطح پایین اعتماد به نامزدان  ۀیافت

کاری انتخابات از نارضایتی گسترده در مورد دستای هکم در اصل، نشانشخص، ممکن است دست

که در عمل،  کندمین رداین واقعیت را  مسئله، این با این حا و محلی باشد.  توسط رهبران قومی

 دهند. می رأیخود  ۀان جامعرتصمیم رهب بر اساس همچنانبسیاری از افراد 
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مهم نیست که چه »که  کندمی تأکید ،دهندگان ارائه شدهکه از سوی برخی از پاسخ ینظر غالب

ها باید به مردم خدمت کنند و از قدرت خود آن ،کندمیکسی از من در پارلمان نمایندگی 

من به آن عده از »این موضوع گفتند که  ادهندگان در رابطه بچند تن از پاسخ« سوءاستفاده نکنند.

دهندگان زن گفتند بعضی از پاسخ« اند.امکنم که مورد اعتماد اعضای خانوادهکاندیداهایی اعتماد می

ازبیک  ۀدهندگان از جامع. بعضی از پاسخکنندمیاعتماد کند، اعتماد  ی که شوهرشانهر کسکه به 

باشد، اعتماد می« بابه دوستم»ی که مورد اعتماد هر کسما به »این موضوع گفتند که  ادر رابطه ب

 تأکیدها در مورد چگونگی انتخاب یک نامزد است که از تعدد دیدگاه ۀدهندنشان ،این نظرات« کنیم.

 متصلتر فرد اجتماعی گسترده ۀبه نحوی به شبک از قبل که یاننامزدط به یارواجد ش نامزدانبر 

 .کندمی تغییراست، 

گذشته  ۀاحزاب به خاطر تجرب از دهندگانرأیاز دلیل برتری نامزد مستقل، برداشت منفی  یبخش

ارلمانی، آن های قبلی انتخابات پهدر دور» :خاطرنشان کرد که شدهی از نامزدان مصاحبهاست. یک

که به احزاب سیاسی پیوسته بودند، برنده نشدند. اما همان افراد، در انتخابات به  یاننامزدعده از 

غالب است. با توجه به تجارب گذشته،  ۀاین طریق ،عنوان نامزد مستقل موفق شدند. در حا  حاضر

احزاب  63«نخواهند داد. رأیبه احزاب سیاسی  ا در بدخشان حدأقل اکنم که اکثر مردم من فکر می

از طریق سیستم انتخاباتی . »شوندمیدیده  مؤثربه عنوان نیروهای متعصب و غیر همچنانسیاسی 

ی خود را ارائه و اعتماد هاهبرنام ندتوانمی هاآنمستقالنه وارد رقابت شود.  دتوانمی هر کسموجود، 

 یارآ ندتوانمیندارند، نای هیچ برنامکه احزاب سیاسی موجود ه ییآنجامردم را به دست آورند. از 

ها به احزاب سیاسی به مردم از کارکرد احزاب سیاسی راضی نیستند. آن» 64«چندانی به دست آورند.

 65.«کنندمیجوان حمایت ۀ کرد. مردم از نخبگان تحصیلکنندمیساالران فکر عنوان جنگ

ها به عنوان به آن شوند، اما لزوماا هرچند ممکن است نامزدان مستقل ترجیح دادهبا این وجود، 

اند ها اغلب ضعیف و ناهماهنگ. آنشودمیمشکالت موجود در پارلمان نگریسته ن برایحل روشن راه

در  ینقش ندتوانمینامزدان مستقل ن»کاهد. ها در پارلمان میصدای آن تأثیراز  مسئلهاین که 

عدادی از افراد خاص و احزاب سیاسی به سرقت رفته انتخابات پارلمانی بازی کنند. انتخابات توسط ت

                                                 
 .یلوفر ابراهیمی، نامزد مستقل از والیت بدخشان. ن63
 .انمحمداسالم یفتلی، نامزد مستقل از والیت بدخش. 64
 .حیدر صالحی، نامزد مستقل از والیت دایکندیگل. 65
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ند، موفق به ورود به مجلس پسندستقل، به این خاطر که تودهاست. تنها تعداد اندکی از نامزدان م

کنم که نامزدان مستقل باید در هر انتخابات نقش مهمی را ایفا کنند. اما من باور نمی» 66.«شوندمی

ها پو  و وسیله دور بعدی انتخابات پارلمانی بازی کنند؛ زیرا آنها بتوانند نقش مهمی را در آن

خاطرنشان کرد که  همچنینعالوه بر این، یک آگاه دیگر  67«ندارند. این چیزی است که مهم است.

تشخیص باشد.  غیر قابلمبهم و  دتوانمیی گاهی اوقات بخط میان نامزدان مستقل و نامزدان حز

انتخابات  ۀبه راحتی برند ندتوانمیوابسته به احزاب سیاسی نباشند، گویند که اگر نامزدان می»

ام که بتواند در انتخابات مستقالنه برنده شود. من من هرگز نامزد مستقلی را ندیده شوند. اما شخصاا

 68«پیروزی در انتخابات، هر نامزدی نیاز به حمایت سیاسی دارد. برایمعتقدم که 

 گیریرأیانتخاب سیستم 

 خصوصی راگیری بهکنندگان در نظرسنجی پرسیده شد که: آیا سیستم رأیاشتراکاز 

های زیر را ارائه دهندگان به ترتیب اولویت پاسخدهند یا خیر؟ پاسخنسبت به دیگری ترجیح می

ریزید ( شما یک رأی دارید و آن را به نفی کاندیدای مستقل مورد عالقۀ خود به صندق میaکردند: )

درصد(.  7ریزید )( شما یک رأی دارید و آن را برای یک حزب سیاسی به صندوق میb(. )درصد 54)

(cشما یک رأی دارید و آن را برای کاندیدای مورد نظر خود از یک حزب سیاسی به صندوق می )

های خود برای چندین نامزد ( شما چند رأی دارید و آن را به ترتیب اولویتdدرصد( و ) 11ریزید )

برای  دهندگان گفتنددرصد پاسخ 12درصد(. حدود  10ریزید )های مختلف به صندوق میزهدر حو

دهندگان درصد پاسخ 3گیری مختلف ندارند و های رأیها دانشی در مورد سیستمکه آنحمایت از 

 بدون توضیح بیشتر اشاره کردند.  گیریهای رأیبه سایر سیستم

مستقل را مجدداا تأیید  نامزدان دهندگان تمایل خوداکثر پاسختوان مالحظه کرد، که میطور  همان

 (21کردند. )شکل 

                                                 
 .مدنی از والیت فراه ۀروزان بارکزی، نامزد جامع. 66
 .احمد فراهی، نامزد مستقل از والیت فراهگل. 67
 .زاده، نامزد حزب سیاسی از والیت دایکندیحمدظاهر قولک. م68
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 ،دهد که پس از دو دور انتخابات پارلمانی، نظام انتخاباتی اکثریتیها نشان میداده

 گیریرأی ۀشدزیرا از روش ترجیح داده ؛سطحی از مشروعیت را به دست آورده است

چنین در برابر این واقعیت باید سنجش شود که اکثر یافته همکند. این نمایندگی می

ها هرگز کدام سا  سن دارند و به همین دلیل اکثر آن 30دهندگان کمتر از پاسخ

 اند. دیگری از انتخابات نداشته ۀتجرب

 یریگیرأ ستمیس حیترج: 52شکل 

54.93

7.3

11.27

10.1

3.81

12.43

شما یک انتخااب داریاد؛ رأی خاود را بارای ناامزد مساتقل       

مورد نظر خود به صندوق می ریزید

ی شما یک انتخاب دارید؛ رأی خود را برای یک حزب سیاسا 

به صندوق می ریزید  

شما یک انتخاب دارید؛ رأی خود را بارای ناامزد ماورد نظار     

خود از یک حزب سیاسی به صندوق می ریزید

شااما چناادین انتخاااب داریااد؛ رأی خااود را باار اساااس      

اولویت های خود برای چندین نامزد به صندوق می ریزید

سایر موارد

نمی دانم

شما کدام سیتم رای گیری را ترجیح می دهید؟
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ج و محبوب در میان یاراهیم ( مفMulti-Voting) یرأیچند نظام های حزبی وسیاست

منطقی نیست »این موضوع چنین گفت:  ادهندگان در رابطه بدهندگان نیستند. یکی از پاسخپاسخ

دالئل « خود را از دست بدهید. رأیزیرا ممکن است قدرت  ؛بدهیم رأیکاندیدا  زمان به چندکه هم

دهندگان در مورد تغییر اسخپ ۀاین پاسخ را توضیح دهد؛ از جمله عدم تجرب دتوانمیمختلف 

گویی نمایندگان که چندین رأی از لحاظ پاسخاین و عدم درک نسبت به گیریرأیهای سیستم

 مجلس چه معایب و مزایایی خواهد داشت.

 (تیوال اساس به) یریگیرا ستمیس حیترج: 53شکل 

درصد  54از سوی « یک نفر، یک رأی»ی هاجایگزینها )یعنی جایگزین ۀبا این وجود، با توجه به هم

درصد( یا به دنبا   43) دهندگانپاسخای از شود(، بخش قابل مالحظهدهندگان حمایت میپاسخ

55.6 

6.7 

7.5 

9.6 

10.1 

10.6 

33.3 

6.0 

38.7 

12.0 

0.7 

8.7 

48.7 

12.7 

6.7 

14.7 

4.7 

12.0 

69.3 

8.7 

10.0 

6.0 

0.7 

5.3 

76.7 

7.3 

5.3 

10.0 

-

0.7 

43.3 

5.3 

14.0 

17.3 

0.7 

19.3 

56.7 

5.3 

2.7 

2.0 

-

33.3 

ورد  شما یک انتخاب دارید؛ رأی تان را برای کاندید مستقل م

عالقه تان به صندوق می ریزید

ی به شما یک انتخاب دارید؛ رأی تان را به نفع یک حزب سیاس

صندوق می ریزید

ز شما یک انتخاب دارید؛ رأی تان را برای نامزد مورد نظرتان ا

یک حزب سیاسی، به صندوق می ریزید

ان شما چندین انتخاب دارید؛ رأی تان را بر اساس اولویت های ت

برای چندین نامزد به صندوق می ریزید

سایر موارد

نمی دانم

(نظر به والیت)دهید؟  شما کدام نوع سیستم رأی گیری را در انتخابات پارلمانی ترجیح می

کابل غزنی جوزجان کندهار هرات مزار بامیان
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 گیری هستند. رویکردهایهای رأیاند یا به سادگی پذیرای سایر سیستمهای بدیلگزینه

های مختلف بندیطور کلی در میان طبقه مختلف به گیریهای رأیدهندگان نسبت به سیستمپاسخ

های دهندگان در میان والیات، تفاوتهای پاسخبا این حا ، تنوع انتخابدموگرافیکی مشابه هستند. 

 (22دهد. )شکل جالبی را نشان می

محیط آنجا  تأثیردهندگان در والیات مختلف تا حدودی تحت دهد که انتخاب پاسخها نشان میداده

ها در معرض . عوامل مختلف بافتاری از جمله فرهنگ انتخاباتی مردم و قرارگرفتن آنقرار دارد

ست که اینجاگذار نام برده شود. جالب تأثیربه عنوان عوامل  دتوانمی ،های تغییرات انتخاباتیایده

( متمایل PRباز )دهندگان از والیت غزنی به یک سیستم تناسبی فهرستتوجهی از پاسخشمار قابل

 دهند.را ترجیح می SNTVدر هرات، اکثریت قاطی نامزدان انتخابات سیستم  در حالی کههستند 

دانستند. می گیریرأیهای مختلف شماری از آگاهان کلیدی در مورد سیستمفقط تعداد انگشت

آزاد، سری و مستقیم است، خوب  رأیکنم که سیستم انتخاباتی موجود که مبتنی بر من فکر می»

 ،خودشان مراقب شفافیت در انتخابات باشند. مشکل این نیست ندتوانمیبه این ترتیب افراد است. 

 گیریرأیهای دیگران به سیستم 69.«شودمیمشکل روند نظارت است که به صورت مناسب تطبیق ن

جایگزین اشاره کردند.  گیریرأیهای ن سیستمییک، الکترونیکی و کامپیوتری به عنوان بهتربایومتر

 رأیبیش از یک  دتوانمین هیچ کسیک است که بایومتر، سیستم گیریرأیبهترین سیستم »

اصالح نظام انتخاباتی  برایدر انتخابات شرکت کند.  دتوانمیهیچ فرد زیر سن قانونی ن ؛استفاده کند

که از ما مهم است  برای کهاینفعلی شود و دوم  تذکرۀالکترونیکی جایگزین  تذکرۀاو  از همه باید 

 70«کامپیوتری استفاده کنیم. گیریرأیسیستم 

اصالحات  برایخاصی  ۀشده در این نظرسنجی، توصیاز نمایندگان )پارلمانی( مصاحبه برخی

 ۀانه به واسطتأسفم»است.  SNTVناشی از سیستم « به هدر رفته یارآ»اما پذیرفتند که  ؛نداشتند

 برایحاشیه رانده شده است. معیارهای مناسبی  به دهندگانرأی ۀکنونی، اراد گیریرأیسیستم 

وجود ندارد. با افزایش جمعیت، تعداد کاندیداها نیز  حوزۀ انتخاباتیتعیین تعداد کاندیداها در هر 

. به همین دلیل است که منافی شودمیپراکنده  دهندگانرأی رأیِن براییابد و بناافزایش می

اکثریت به حاشیه  ۀاما اراد ،رسندمیشان فر به اهداف. چند نشودمیجدی گرفته ن دهندگانرأی

                                                 
 .یلوفر ابراهیمی، نامزد مستقل از والیت بدخشان. ن69
 .حمدحسن سرداش، نامزد مستقل از والیت فاریابم. 70
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من هیچ نظر متفاوتی در این رابطه ندارم. من فقط »یکی دیگر از آگاهان افزود:  71.«شودمیرانده 

 72«دزدی نشود. دهندگانرأی رأیِ، شودمیکه انتخاب  گیریرأیامیدوارم که هر سیستم 

 طرزالعمل شمارش آرا

پرسیده شد. با شان مورد ترجیحانتخابات پارلمانی  یارمورد روش شمارش آ دهندگان دراز پاسخ

اند. اکثر دهندگان به وضوح یک رویکرد کلی اکثریتی را ترجیح دادهها، پاسختوجه به پاسخ

ها با یک سیستم شمارش پاسخ دادند، گفتند که آن سؤا درصد( که به این  54) یدهندگانپاسخ

دهندگان سیستم شمارش درصد پاسخ 21حدود  در حالی که ؛فق خواهند بوداکثریت ساده موا یآرا

دهندگان با سیستم درصد از پاسخ 15تنها اند. در مقایسه، اکثریت مطلق را ترجیح داده یآرا

های دیگر اشاره دهندگان به گزینهدرصد از پاسخ 1اند. حدود تناسبی موافق بوده یشمارش آرا

اند. )شکل های گوناگون شمارش آرا نداشتهر هیچ نظر روشنی در مورد قاعدهدرصد دیگ 1اند و کرده

23)  

 یپارلمان انتخابات در  آرا شمارش ستمیس وع: ترجیح ن54شکل 

دهندگان روند غالب در انتخاب طرزالعمل شمارش آرا ممکن است تا حدودی به آشنایی پاسخ باز هم

                                                 
 .اهلل احمدزی، نامزد مستقل از والیت پکتیاسمیع. 71
 .احمدجاوید رفعت، نامزد مستقل از والیت فراه. 72
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1.0 1.0

انتخاب طرزالعمل شمارش آرا

برندۀ انتخابات باید اکثریت مطلق را به دست آورد

برندۀ انتخابات باید اکثریت ساده را به دست آورد

به هر کاندید باید با توجه به درصدی رأی اش از کرسی پارلمانی سهم داده شود

سایر موارد

نمی دانم
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 .کندمیباشد که از قانون اکثریت ساده پیروی نسبت داشته ی موجود سیستم انتخاباتبا 

 های انتخاباتیاندازه حوزه

دهندگان وضی کنونی را درصد پاسخ 44های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی، حوزه ۀانداز ادر رابطه ب

. شودمیفته چندعضوی در نظر گر حوزۀ انتخاباتیترجیح دادند که در آن هر والیت به عنوان یک 

دهند. عضوی را ترجیح میهای انتخاباتی تکها حوزهدهندگان گفتند که آندرصد پاسخ 15حدود 

 ترکوچکهای انتخاباتی چندعضوی ها طرفدار حوزهدهندگان گفتند که آندرصد دیگر از پاسخ 10

تر را بزرگ های انتخاباتی چندعضویدهندگان حوزهدرصد از پاسخ 5حدود  در حالی کههستند. 

ا  عوامل قومی بر اساسهای انتخاباتی ها از جمله )الف( تقسیم حوزهترجیح دادند. سایر گزینه

ا  قومیعوامل  بر اساسهای انتخاباتی کرسی و )ب( تقسیم حوزههای انتخاباتی تکفرهنگی به حوزه

 دهندگان ترجیح دادهدرصد از پاسخ 5از سوی  هر کدامهای انتخاباتی چندعضوی، به حوزه فرهنگی

 (24)شکل « دانند.نمی»ها دهندگان اظهار داشتند که آندرصد پاسخ 12شدند. حدود 

 
 یانتخابات یهاحوزه فیتعر یبرا قاعده نیبهتر: 55شکل 

تقسیم حوزه برایدرصد( طرفدار قاعده )فرمو ( کنونی  44) دهندگانپاسخهرچند بخش بزرگی از 

های درصد( نیز در صورتی که گزینه 40دهندگان )از پاسخای هاند، بخش قابل مالحظهای انتخاباتی

های انتخاباتی تکحوزه» یهاند. گزینهر نظر گرفته شود، طرفدار تغییرد یکدیگرجایگزین متفاوت با 
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دار های پرطرفبه ترتیب دومین و سومین گزینه« ترکوچکعضوی های چندحوزه»و « عضوی

 های دموگرافیکی یکسان است. بندیبقهطهستند. این روند در میان 

 عملکردبرخی از آگاهان کلیدی خاطرنشان کردند که دولت باید در رسیدگی به مناطق دورافتاده 

در انتخابات را تسهیل کند. در  دهندگانرأیما انتظار داریم که دولت مشارکت »بهتری داشته باشد: 

روی کنند. مراکز باید دو ساعت پیاده گیریرأیرفتن به مراکز  برایورافتاده مردم برخی از مناطق د

 73«بیشتری باید ایجاد شود. گیریرأی

 انتخاب احزاب سیاسی

درصد(  38دهندگان )یک حزب سیاسی پرسیده شد، اکثر پاسخ ایدئا هنگامی که در مورد ویژگی 

دهندگان درصد پاسخ 15 در حالی که« ار باشد،یک حزب سیاسی باید به منافی ملی وفاد»گفتند: 

خدمت کند و سعی نکند چیزی را دیکته  دهندگانرأییک حزب سیاسی فقط باید به »گفتند که 

 رأیهرگز به یک حزب سیاسی »درصد( گفتند که  25دهندگان )توجهی از پاسخبخش قابل« کند.

ام قومی ۀب سیاسی باید از جامعیک حز»دهندگان گفتند که درصد پاسخ 7حدود « دهند.نمی

یک حزب سیاسی باید از »دهندگان گفتند که درصد پاسخ 5حدود  در حالی که« نمایندگی کند،

یک حزب »درصد( گفتند که  1دهندگان )بخش کوچکی از پاسخ« ام نمایندگی کند.حوزۀ انتخاباتی

دهندگان اعالم کردند پاسخ درصد 2و « مذهب خاص نمایندگی کند سیاسی باید از یک ایدئولوژی/

 (25)شکل « دانند.نمی»که 

                                                 
 .زاده، نامزد حزب سیاسی از والیت دایکندیمحمدظاهر قولک. 73
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 یاسیس احزاب انتخاب: 56شکل 

به صورت فرضی مفهوم احزاب سیاسی را پذیرا  حدأقلدهندگان درصد پاسخ 75این واقعیت که 

را گسترش دهند.  نفوذ خود ،از طریق انتخاباتفرصت دارند که چنین احزابی  دهدمیاند، نشان بوده

طرفدار یک حزب سیاسی  ،های اندک، با تفاوتمختلف های دموگرافیکیبندیدهندگان از طبقهپاسخ

احزاب سیاسی قادر به گسترش باشند،  کهاین برای دهدمیگرا هستند. این نشان گرا و برنامهملی

آشنا و ا  شانایهمنطق منافی قومی، مذهبی و نه صرفاا او ملت  دهندگانرأیباید با نیازهای 

در حا   کهاین های فراوان، مخصوصاابا این وجود، این تمایل به تغییر با چالشهماهنگ باشند. 

ها با رهبران آن ویژهبههای قومی تمرکز دارند، مواجه است. این احزاب و وابستگی رحاضر احزاب ب

ارند و در نتیجه ظهور چنین احزابی از دست دادن د برایظهور احزاب وسیی و فراگیر، چیز زیادی 

احزاب سیاسی  ۀتوسع انتیجه این است که کشور در رابطه بخواهد شد.  هاآنمانی پیشرفت  احتماالا

 مرغ گیر کرده است.ند، در معمای مرغ و تخمباش فراتر ،منافی قومی صرفاا تأمین که از 

25.72

7.61

5.21

1.94

38.69

15.93

1.24

2.41

من هرگز به یک حزب سیاسی رأی نمی دهم

حزب سیاسی باید از جامعۀ قومی من نمایندگی کند

حزب سیاسی باید از حوزۀ انتخاباتی من نمایندگی کند

کند مذهب خاص نمایندگی/ حزب سیاسی باید از یک ایدئولوژی

حزب سیاسی باید به منافی ملی وفادار باشد

کند  حزب سیاسی باید تنها به ر أی دهندگان خدمت کند و سعی ن

چیزی را دیکته کند

سایر موارد

نمی دانم

اگر شما به یک حزب سیاسی در انتخابات پارلمانی رأی بدهید، کدام نو  حزب سیاسی را ترجیح می دهید 
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تری را در آینده ایفا یاسی نقش بزرگکه احزاب سباشند میمجلس نیز خواستار این  ۀچندین نمایند

من طرفدار بازگرداندن سیاست حزبی در افغانستان هستم. اما ایجاد احزاب سیاسی قابل »کند: 

، کندمیبرد. در حا  حاضر، سیستم انتخاباتی فعلی که از نامزدان مستقل حمایت اعتماد زمان می

به دست  برایکه حتی رهبران احزاب سیاسی قابل ترجیح است. در انتخابات پیشین، ما شاهد بودیم 

کردند. مردم خاطرات خوبی از احزاب سیاسی  نامرا به عنوان نامزد مستقل ثبتشان ، خودرأیآوردن 

انه ما احزاب سیاسی مانند احزابی که در کشورهای تأسفم»یکی دیگر اظهار داشت:  74«ندارند.

 کنندمیرا بازی  های قومیافغانستان اغلب سیاست یافته وجود دارد، نداریم. احزاب سیاسی درتوسعه

 75.«شودمیملی وجود ندارد. حمایت از چنین احزابی تنها باعث فاجعه  و حزب سیاسی واقعاا

ها از هم تفکیک شده که با توجه به قومیت آن دهدمیدهندگان را نشان انتخاب پاسخ ،26شکل 

 بر اساسهند که را ترجیح می ایقومی احزاب سیاسیهای دهد که همه گروهها نشان میاست. داده

دهی رأی کهاینهیچ گروه قومی، به رغم « خدمت کند. دهندگانرأی»باشد و بتواند به « منافی ملی»

. است حمایت نکرده« قومی ۀجامع» بر اساسقومیت گسترده است، از احزاب سیاسی  بر اساس

نسبت به نقش احزاب  دهندگانرأیتفاوت در چگونگی دید  هاذکر شد، این یافته قبالاکه  طور همان

 دهد.نشان می« در عمل»ها را دهی آنرأیهای و الگو« در اصل»

 (تیقوم به نظر) یپارلمان انتخابات در یاسیس حزب انتخاب: 57شکل 

                                                 
 .ی از والیت دایکندیسنور اکبری، نامزد حزب سیا. 74
 .هی، نامزد مستقل از والیت فراهفروزان فرا. 75
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نظر به  )د؟ اگر شما در انتخابات پارلمانی به یک حزب سیاسی رأی بدهید، کدام نوع حزب سیاسی را ترجیح می دهی

(قومیت
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 رهبری در پارلمان ۀنحو

ۀ هم»درصد( گفتند که  50ها )ده شد. نیمی از آندهندگان درباره رهبری در مجلس پرسیاز پاسخ

دهندگان درصد پاسخ 22 در حالی که، «نمایندگان مجلس باید در مدیریت امور مجلس دخیل باشند

 باید امور مجلس را رهبری کنند. « نمایندگان مستقل در مجلس» گفتند که

ه عنوان رهبران پارلمان حمایت ب« احزاب مستقل» ۀدهندگان از ایددرصد پاسخ 8در مقایسه، تنها 

باید امور پارلمان را رهبری کنند و « های پارلمانیگروه»ها گفتند که درصد آن 3کردند. حدود 

دهندگان های دیگر اشاره کردند. یکی از پاسخدرصد( به گزینه 2دهندگان )کوچکی از پاسخ بخش

ها باید در فکر مردم فقیر ی کند، آنمجلس را رهبر مهم نیست که چه کسی»که  بطه گفتدر این را

« رهبری پارلمان ایجاد کند. برایدولت باید یک اداره را »دهندگان گفت که یکی دیگر از پاسخ« باشند.

درصد  12 حا  حدوددر همین« تحمیل آزاد باشد. هر گونهمجلس باید از »دیگر گفت که  ۀدهندپاسخ

 (27)شکل  .«دانندها نمیآن»دهندگان گفتند که پاسخ

 پارلمان یرهبر: 58شکل 

گیری توافقی را های تصمیمدهندگان طرزالعملکه اکثر پاسخ کرداستنباط چنین  توانمیها از داده

یک  ههایی که بدهند. عالوه بر این، نمایندگان مستقل به وضوح نسبت به آندر پارلمان ترجیح می

های دموگرافیکی یکبندی. این روند در میان طبقهدنشومی، ترجیح داده نداسازمان سیاسی وابسته

 سان بود. 

ۀ نحو: »کنندمیضعیف نمایندگان مجلس در پارلمان ابراز نارضایتی  عملکردآگاهان به وضوح از 
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22.38

50.04

2.87
12.04

کند؟رهبریراپارلمانبایدکسیچه

احزاب سیاسی گروه های پارلمانی

نمایندگان مستقل مجلس همه نمایندگان مجلس دخیل باشند
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بحث نمایندگان مجلس در مورد مسائل در پارلمان قابل قبو  نیست. بعضی از نمایندگان مجلس 

ها کار شخصی خود هستند. آنوها به دنبا  کسبزیرا آن ،نددر جلسات پارلمانی غیرحاضر کامالا

ها به ندرت در . آنکنندمیجنگ  یکدیگراهمیت با همیشه در پارلمان بر سر مشکالت جزئی و بی

. اگر یک کنندمیمورد مسائل مهم و بزرگ همچون مشکالت مربوط به امنیت و رفاه مردم بحث 

 76.«کندمیهای سیاسی تغییر اعتماد دریافت نکند، این تصمیم به راحتی از طریق معامله یرأوزیر 

پارلمان های و طرزالعملوانین ق بر اساسها را اما اگر آن ،نمایندگی در مجلس را ندارم ۀمن تجرب»

 و شودمیها قابل قبو  نیست. صدای برخی از نمایندگان مجلس شنیده آن عملکردقضاوت کنم، 

های خود را در آجنداهای ها فرصت این را ندارند که دیدگاهآن. شودمیها شنیده نصدای برخی از آن

این قابل و  ،گذاردمی تأثیرگیری در پارلمان روش بحث فردی بر تصمیم» 77«مجلس شامل کنند.

طرح و به های مجلس مقبو  نیست. نمایندگان مجلس باید مسائل را با توجه به قوانین و طرزالعمل

 78«بحث بگیرند.

 های حزبی در مجلستنظیم سیاست

های حزبی در پارلمان سیاست برایترتیب  ش/یاربهترین آ»دهندگان پرسیده شد که از پاسخ

دهند. را ترجیح می« حزبیتکنظام »ها دهندگان گفتند که آندرصد پاسخ 26حدود « چیست؟

سیاست حزبی در  برایش یاربهترین آ« وحزبینظام د»دهندگان گفتند که درصد پاسخ 12حدود 

 ترکوچکداشتن دو حزب سیاسی بزرگ با احزاب سیاسی »پارلمان خواهد بود. ترتیبات دیگر مانند 

آن در اطراف ترکوچکبا احزاب سیاسی  مندقدرتداشتن سه حزب سیاسی »و « هادر اطراف آن

دهندگان دریافت کردند. از مجموع پاسخ درصد حمایت را 12درصد و  10، هر کدام به ترتیب «ها

های حزبی سیاست برایش یاردرصد( گفتند که بهترین آ 16دهندگان )بخش قابل توجهی از پاسخ

امور پارلمان « سانیک با قدرت تقریبااچند حزب سیاسی »در مجلس وضعیتی خواهد بود که در آن 

در حالی  ؛های دیگر اشاره کردندبه گزینهدهندگان درصد از پاسخ 3را با هم مدیریت کنند. حدود 

دهندگان چند تن دیگر از پاسخ «دانند.نمی»ها آندهندگان گفتند که توجهی از پاسخبخش قابل که

ها فقط زیرا آن ؛ها به احزاب سیاسی فعلی اعتماد ندارندآن»کردند که  تأکیداین موضوع  ادر رابطه ب

 حزبی بهترینم هیچ نظا»دهندگان گفت که یکی از پاسخ .«کنندمیبه منافی جناحی خود توجه 

تنها چیزی »دیگر گفت که ۀ دهندپاسخ« ظیم سیاست در افغانستان نخواهد بود.تن برایترتیب 

                                                 
 .حمدجاوید رفعت، نامزد مستقل از والیت فراه. ا76
 .همینه شجا ، نامزد مستقل از والیت فاریاب. ت77
 .فرهاد ایثار، نامزد مستقل از والیت فاریاب. 78
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 (28)شکل « که مهم است، ثبات و صلح در کشور است.
 

 پارلمان در یحزب استیس یبرا شیآرا نیبهتر: 59شکل 

دهندگان است، اما انتخاب پاسخترین محبوب« حزبیتکنظام » در حالی کهدهد ها نشان میداده

 همچنین. باشندمیها با هم، طرفدار نظام چندحزبی با در نظرگرفتن تمام گزینهدهندگان، اکثر پاسخ

 درصد( که نظر خاصی نداشتند، حاکی از 18دهندگان )شمار قابل توجهی از پاسخکه  مسئلهاین 

سیاسی و حفظ دهندگان در مورد چگونگی فعالیت احزاب فقدان دانش عمومی در میان پاسخ

است. عالوه بر این، برداشت کلی منفی  توازن ۀیی در پارلمان از طریق کنتر  و ارائگوپاسخ

های سیاست برایهای ائتالفی )در بخش بعدی ارائه شده است( چالش بزرگی دهندگان از دولتپاسخ

 ر پارلمان خواهد بود.حزبی د

26.34

12.43
10.8

12.59
16.24

3.42

18.03

اگر یک حزب سیاسی پارلمان را اداره کند، کدام ترتیب را شما ترجیح می دهید؟

داشتن یک حزب سیاسی بزر 

داشتن دو حزب سیاسی بزر 

داشتن دو حزب سیاسی بزر  و احزاب سیاسی کوچک تر در اطراف آن ها

داشتن سه حزب سیاسی قدرت مند و برخی احزاب کوچک تر در اطراف آن ها

داشتن چند حزب سیاسی بزر  با قدرتی به نحوی یکسان

سایر موارد

نمی دانم
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 یائتالف یهادولت

. پاسخ اکثر دانندیم «یائتالف یهادولت»در مورد  یزیچ ایشد که آ دهیدهندگان پرسپاسخ از

 کی را پاسخ دادند. «یبل»ها درصد آن 34که  یدر حال ؛بود «رینخ»درصد  55کنندگان )اشتراک

 اعالوه بر این، در رابطه ب .«ستندیمطمئن ن»ها درصد( گفتند که آن 8دهندگان )از پاسخ گریبخش د

های دولت»کنندگان گفتند که درصد اشتراک 18حدود  ائتالفی، هایاحتمالی دولت یپیامدها

دهندگان درصد دیگر پاسخ 8.« شودمیگذاری حکومت را کاهش داده و باعث اختالف تأثیرائتالفی 

درصد دیگر گفتند که  3و « نداشته باشندای هیجهیچ نت ندتوانمیهای ائتالفی دولت»گفتند که 

دهندگان درصد از پاسخ 7تنها  ،در مقایسه« به دیکتاتوری منجر شوند. ندتوانمیهای ائتالفی دولت»

دهندگان گفتند درصد پاسخ 4و « کنندمیهای ائتالفی میان طرفین توازن ایجاد دولت»گفتندکه 

دهندگان اظهار درصد از پاسخ 5حدود .« کندمیتر سریی های ائتالفی کار حکومت رادولت»که 

را در این رابطه چنین بیان کردند شان دهندگان نظرچند تن از پاسخ« دانند.نمی»ها داشتند که آن

 (29)شکل « گوید که چه اتفاقی خواهد افتاد.تنها زمان به ما می» :که

 یتالفائ یهادولت جهینت: 60شکل 

18.4 
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به نظر شما نتیجه دولت های ائتالفی چه خواهد بود؟
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با توجه به این واقعیت که قبل از تشکیل دولت وحدت ملی تاکنون، مردم افغانستان هرگز دولت 

ای در مورد چنین دولت ندارند، به نظر دهندگان ایدهکه اکثر پاسخبودند؛ این ائتالفی را تجربه نکرده

الف و درگیری میان مدت اختتوان تصور کرد که تجربۀ طوالنیرسد. عالوه بر این، میطبیعی می

های ائتالفی شده نیروهای رقیب در افغانستان معاصر، موجب بدبینی عمیق نسبت به ایجاد دولت

با توجه به این واقعیت که قبل از تشکیل دولت وحدت ملی تاکنون، مردم افغانستان هرگز  است.

در مورد چنین دولت ندارند،  ایدهندگان ایدهکه اکثر پاسخبودند؛ این دولت ائتالفی را تجربه نکرده

  رسد.به نظر طبیعی می
مدت اختالف و درگیری میان نیروهای رقیب در توان تصور کرد که تجربۀ طوالنیعالوه بر این، می

 های ائتالفی شده است.افغانستان معاصر، موجب بدبینی عمیق نسبت به ایجاد دولت

 هدف اصالحات انتخاباتی

اهداف پایانی که باید از طریق اصالحات انتخاباتی به دست  دهندگان در مورداز پاسخ

باید « گیریرأیترکردن روند ساده»ها گفتند که درصد آن 33آید، پرسیده شد. حدود 

 26دهندگان )هدف نهایی اصالحات انتخاباتی باشد. یک بخش قابل توجهی از پاسخ

درصد  16 که در حالی ؛حمایت کردند« تغییر کلی نظام سیاسی»درصد( از 

باید « دهندگانرأیبهبود روابط میان نمایندگان مجلس و »دهندگان گفتند که پاسخ
بهبود وضعیت »دهندگان از درصد از پاسخ 7هدف نهایی اصالحات انتخاباتی باشد. در مقایسه، تنها 

 گاندهندرأیافزایش انتخاب »دهندگان درصد پاسخ 6 در حالی که ؛حمایت کردند« احزاب سیاسی

ها دهندگان اعالم کردند که آندرصد از پاسخ 7را ترجیح دادند. حدود « گیریرأیدر روند 

های دیگر اشاره درصد( به گزینه 1دهندگان )بخش کوچکی از پاسخ در حالی که ؛«دانندنمی»

د تر از همه اعتبار انتخابات بایاو  و مهم»دهندگان اظهار داشتند که از پاسخ تن کردند. چند

مهم بهبود وضعیت امنیتی  ۀمسئلیگانه »و « شفافیت انتخابات باید تضمین شود»، «بازگردانده شود

اصالحات » :دهندگان گفت کهیکی از پاسخ« مردم است. برایهای شغلی در کشور و ایجاد فرصت

 (30)شکل « رو من توقعی ندارم. انتخاباتی چیزی نیست که ارزش واقعی داشته باشد، و از این
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 یانتخابات اصالحات یینها هدف : 61شکل 

تفاسیر  دتوانمیبه نحوی آسان است، اما هنوز « گیریرأیترکردن روند ساده» ۀدرک گزین کهاینبا 

های استفاده از دستگاه گیریرأیترکردن روند های ساده. یکی از راهگوناگونی داشته باشد

دهی رأی. عالوه بر این، ورق شودمی ه به موجب آن به شمارش آرا کمکتکنولوژیکی است ک

در انتخابات  عادی راحت باشد. دهندگانرأی برایطراحی شود که استفاده از آن ای هبه گون دتوانمی

کرسی پارلمانی وارد رقابت  33 مجموعاا براینامزد داشت که  336، کابل در مجموع 2010سا  

 برایدهی را رأیشکل یک سند طوالنی را گرفته بود که  گیریرأیتیجه ورق در ن 79شده بودند.

 تر از پیش کرد. ، پیچیدهدهندگانرأیسواد محدود بسیاری از 

 برایمحبوب که به عنوان هدف نهایی اصالحات انتخاباتی ذکر شد، تقاضا  ۀدومین گزین کهاینجالب 

های دو پژوهش قبلی انستیتوت با یافته یشگرااری در نظام سیاسی بود. این اصالحات ساخت

هر دوی این مطالعات نشان  80سیاست تطبیقی مطابقت دارد.ۀ مطالعات استراتژیک افغانستان دربار

                                                 
 The Illusion of Afghanistan’s Electoral Representative Democracy: The Cases of ( »2018توماس جانسون ). 79

Afghan Presidential and National Legislative Elections, Small Wars & Insurgencies ،29 :1-37 ،14 . 
های انستیتوت مطالعات استرتژیک افغانستان در مورد سیاست تطبیقی است. حاضر سومین پژوهش متوالی از سری پژوهش ۀمقال. 80

ها و پیشنهادات عمومی برای تعدیل در حال گذار؛ ارزیابی دیدگاه ۀساسی افغانستان و جامعقانون ا» :است. اولین پژوهش تحت عنوان

33.02

26.65

16.63

7.46

6.29

1.09

7.85

0 10 20 30 40

ساده ترکردن روند رأی گیری

تغییر کلی نظام سیاسی

بهبود روابط میان نمایندگان مجلس و رأی دهندگان

بهبود وضعیت احزاب سیاسی

افزایش انتخاب رأی دهندگان در روند رأی گیری

سایر موارد

نمی دانم

ی باید چه اگر قرار باشد نظام انتخاباتی فعلی اصالح شود، نتیجۀ نهایی اصالحات انتخابات
باشد؟
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تغییر در نظام سیاسی فعلی یک روند محبوب در سراسر افغانستان در بخش  برایدادند که تقاضا 

 وسیعی از جامعه است. 

که اصالحات کنونی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات با صدور  آگاهان کلیدی اظهار داشتند

شفافیت را تضمین  تذکرهقراردادن برچسب روی »های ملی مطلوب نبود: برچسب بر شناسنامه

 الکترونیکی را جایگزین آن کنند. عالوه بر آن یک دیتابیس تذکرۀ. بهتر است که کندمین

دیگران نیز اهمیت یک سیستم شفاف و  81«اد شود.باید ایج گیریرأیکنتر   برایالکترونیکی 

را ارتقا دهیم. از طریق استفاده از تکنولوژی  گیریرأیما باید سیستم »کامپیوتری را بازتاب دادند: 

نتایج انتخابات را بالفاصله پس از برگزاری انتخابات اعالم  توانمیهای کامپیوتری، جدید و سیستم

 82«نتخابات یک عامل مخرب عمده است.در شمارش نتایج ا تأخیرکرد. 

برخی از آگاهان کلیدی خاطرنشان کردند که دولت نیز باید نظارت مالی  همچنین

های انتخابات را تنظیم و دولت باید هزینه»بیشتری بر روند انتخابات داشته باشد: 

 جامعۀ جهانینامزدان انتخابات باید از سوی دولت و حا ،  کند. در عین کنتر 

ها حمایت آن چراکه ،نامزدان مستقل باید حمایت شوند ویژهبهمین شوند. أیت و تحما

ایفای چنین  برایبا این وجود، سایر آگاهان از ناتوانی دولت  83«احزاب سیاسی را با خود ندارند.

در ، کندمیو وابستگان احزاب سیاسی حمایت  مندثروتدولت فقط از افراد »نقشی بیزار بودند: 

. ما به کندمیبه ما توجه ن هیچ کسزیرا  ،ناامید هستیم ما کامالا گیرد. ما را نادیده می ۀبقی هحالی ک

به هیچ  کنیم، اما ماحمایت مالی و معنوی نیاز داریم. ما پو  خود را در مبارزات انتخاباتی مصرف می

 84«امیدوار نیستیم. وجه

                                                                                                                         

های ملی پیرامون ساالری در افغانستان؛ ارزیابی و نقد گفتمانراه دشوار مردم» :( و پژوهش دوم تحت عنوان2016« )قانون اساسی
 . ه استمنتشر شد (2018)« های سیاسی بدیل در افغانستاننظام
 .زاده، نامزد حزب سیاسی از والیت دایکندیمحمدظاهر قولک. 81
 .خان ناصر، نامزد مستقل از والیت نیمروزجمعه. 82
 .محمدحسن سرداش، نامزد مستقل از والیت فاریاب. 83
 .احمد فراهی، نامزد مستقل از والیت فراهگل. 84
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 اصلی اصالحات انتخاباتیشوندگان منتفع

« عادی دهندگانرأی»اند که درصد( گفته 43دهندگان )از پاسخای هحظبخش قابل مال

اند که دهندگان گفتهدرصد از پاسخ 16اند. حدود مستفیدشوندگان اصلی اصالحات انتخاباتی

دهندگان درصد از پاسخ 11 در حالی که ؛اندان اصلی اصالحات انتخاباتینفعذی« نامزدان مستقل»

درصد  10اند. حدود مستفیدشوندگان اصلی اصالحات انتخاباتی« ولتیمقامات د»اند که گفته

اند و بخش کوچکی از به عنوان مستفیدشوندگان اصلی نام برده« احزاب سیاسی»دهندگان از پاسخ

« مندقدرتو  مندثروتافراد »اصالحات انتخاباتی به نفی اند که درصد( گفته 6دهندگان )پاسخ

 2حدود .« دانندنمی»ها که آناند اعالم کرده دهندگانپاسخدرصد از  10 خواهد بود. در ضمن حدود

 اند.های دیگر اشاره کردهدهندگان به گزینهدرصد از پاسخ

احزاب اپوزیسیون از اصالحات انتخاباتی سود خواهند » :اند کهدهندگان نظر دادهچند تن از پاسخ

بستگی به ماهیت اصالحات و »، «خواهد کرد اصالحات انتخاباتی ثبات دولت را تضمین»، «برد

داند تنها خدا می»و « گوید که چه اتفاق خواهد افتادتنها زمان به ما می»، «های اصلی آن داردچهره

گلبدین حکمتیار از اصالحات » :گفت که دهندگان مشخصاایکی از پاسخ «چه اتفاق خواهد افتاد.

یکی دیگر از « ارد با طالبان متحد شود و مردم را بکشد.زیرا او قصد د ،انتخاباتی سود خواهد برد

 «ملت خواهد بود. نفیاگر روند اصالحات شفاف باشد، به » :دهندگان گفت کهپاسخ
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دهندگان مفهوم اصالحات انتخاباتی را به عنوان چیز مثبت در دهد که اکثر پاسخها نشان میداده

عادی  دهندگانرأی ویژهبهبازیگران مختلف سیاسی  یبرانظر دارند که متضمن پاداش امیدوارکننده 

اصالحات ممکن است  هر گونهو نامزدان مستقل است. با این وجود، این نگرانی نیز وجود داشت که 

 دنآورمیکی از اهداف اصالحات باید فراهی از مقامات ختم شود. مندقدرتبه نفی گروه کوچک و 

دهندگان باشد؛ زیرا این درک هنوز در أیشناخت بیشتر از روند انتخابات برای ر

  افغانستان به بلوغ نرسیده است. 

 

 یانتخابات اصالحات یاصل دشوندگانیمستف: 62شکل 

ندارند. کمیسیون شان هایو هم نامزدان اطالعات الزم در مورد نقش و مسئولیت دهندگانرأیهم »

 نامزدانآموزش مردم در این مورد، برگزار کند.  برایآموزشی را های کارگاه دتوانمیانتخابات 

به عنوان نمایندگان مجلس آموزش ببینند. اما کمیسیون شان هایپارلمانی باید در مورد مسئولیت

43.38

16.34

11.16

10.22

10.02

6.79

2.02

 مورد انتظار هستند؟ یاصالحات انتخابات یاصل دشوندگانیمستف یبه نظر شما چه کسانمستفیدشوندگان اصلی اصالحات انتخاباتی
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حا  حاضر، قوانین و طرزالعمل کمیسیون مداران قرار بگیرد. در سیاست تأثیرانتخابات نباید تحت 

 85«باید تجدید نظر شود.است و  صانتخابات ناق

 اظهارات. ۴

 دهندگانرأیشناسایی 

های خود راجی به دهندگان خواسته شد که دیدگاهدر بخش نهایی این نظرسنجی از پاسخ

 هایگرایش 12جدو  . کنندبیان را شان از اظهارات در مورد وضعیت سیاسی و شخصیای همجموع

 .دهدمی دهندگان نشانپاسخوضعیت غالب را با توجه به 

 

 اظهارات

 

 )به درصد( تأییدنرخ 

 مطمئن نیستم نخیر بلی

S1 6 30 62 .کنممن نقش پارلمان در افغانستان را درک می 

S2  18 20 59 .کنماعتماد می ،دهممی رأیدر انتخابات پارلمانی من به کسی که 

S3  8 61 29 .کنمان فکر میام با نامزددر انتخابات پارلمانی به روابط شخصی دادنرأیهنگام 

S4  10 20 69 .کنمام فکر میبا جامعهکاندیدا  در انتخابات پارلمانی به روابط دادنرأیهنگام 

S5  17 36 46 .کنمی نامزدان فکر میهاهدر انتخابات پارلمانی به وعد دادنرأیهنگام 

S6  پذیرم که به ام را میدر انتخابات پارلمانی، من راهنمایی حزب سیاسی دادنرأیهنگام

  بدهم. رأیگوید به چه کسی و چگونه من می

20 65 13 

S7 15 30 53  .کندمیمن تمام مشکالتش را بدون اتکا به نمایندگان مجلس حل  ۀجامع 

S8 22 49 28 مند است. من عالقه ۀمن در پارلمان به نظر من و نظرات جامع ۀنمایند 

S9 10 14 74  خواهم داد. رأیمن به نامزدان زن  در انتخابات پارلمانی بعدی 

S10 5 24 69  شده داده شود.رزرو شده/های تعییندر پارلمان باید به زنان کرسی 

 یاسیس تیوضع مورد در اظهارات: 12جدو  

                                                 
 .اهلل احمدزی، نامزد مستقل از والیت پکتیاسمیع. 85
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درصد(  62) دهندگاناین است که بیش از نیمی از پاسخ ها آشکار شدکه توسط داده یدیگرگرایش 

 دهندگانرأیها که نشان دادند این یافته با سایر پاسخ دانند.ها نقش پارلمان را میمعتقدند که آن

عالوه بر این، به رغم انتقادات  .سیاسی نامزدان نداشتند، مغایرت دارد گرایشچندانی در مورد ۀ اید

گویند که در درصد( می 59) دهندگانگوناگون از نظام انتخاباتی فعلی، بیش از نیمی از پاسخ

نزدیک به نیمی از  همچنیناعتماد خواهند کرد.  ،دهندمی رأیانتخابات پارلمانی به کسی که 

های نامزدان انتخابات در طو  مبارزات انتخاباتی را هنوز مهم درصد( وعده 46دهندگان )پاسخ

 دانند.می

انی یکی دیگر از تحوالت جالب است. حدود انداز عمومی نسبت به نقش زنان در انتخابات پارلمچشم

اند که در دور بعدی انتخابات پارلمانی به نامزدان درصد( اظهار داشته 74دهندگان )چهارم پاسخسه

مبنی بر شان درصد( بر نظر 69دهندگان )خواهند داد. عالوه بر این، بیش از دوسوم پاسخ رأیزن 

در هر دو  کهاینجالب  کردند. تأکیددی شده باشد، بنکرسی زنان در مجلس باید سهمیه کهاین

 (31را از زنان در پارلمان ابراز کردند. )شکل شان دهندگان مرد بیشتر از زنان حمایتپاسخ ،مورد

84.0 

9.7 6.3 

65.7 

19.8 14.1 

بلی نخیر مطمئن نیستم

(نظر به جنسیت. )در انتخابات پارلمانی بعدی، من به نامزدان زن رأی خواهم داد

مرد زن
 

  وریشِپ یبه نامزدان زن در انتخابات پارلمان دادنیبه رأ یلتما: 63شکل 
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74.4 

19.7 

5.4 

63.8 

29.9 

6.0 

                     

.زنان باید از کرسی های رزروشده در پارلمان برخوردار باشند. 

       

 
 در پارلمان برای زنان رزروشده  یکرس :64شکل 

دهندگان مرد، کمتر به نقش دهندگان زن نسبت به پاسخمشاهده کرد، پاسخ توانمیکه  طور همان

در نظر گرفتن  دهندگان مرد، راجی بهنسبت به پاسخ همچنینها ند. آنابینزنان در مجلس خوش

درصد  19 در حالی که( 32)شکل  .تر هستند، بدبینپارلمانزنان در  برایای ههای سهمیکرسی

درصد از  29نخواهند داد، حدود  رأینامزدان زن  برایدهندگان زن اعالم کردند که پاسخ

در تند. زنان در پارلمان هس برایای ههای سهمیها مخالف کرسیدهندگان زن گفتند که آنپاسخ

از  ؛کنندمیاین را چنین تفسیر کرد که زنان کمتر از مردان از نامزدان زن حمایت  توانمی حالی که
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زنان در  برایای ههای سهمیچنین برداشت کرد که با تغییر قانون کرسی توانمیزاویه دیگر 

 86پارلمانی هستند. نامزدان در انتخابات برایتر دهندگان زن به دنبا  نقش رقابتیپارلمان، پاسخ

با ها زنان در مجلس ارائه دادند. برخی برایای هسیستم سهمی ۀدهندگان نظرات متفاوتی دربارپاسخ

با توجه به این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل »ابراز حمایت از این رویکرد گفتند که 

دو تا سه زن  حدأقلخشیده شود. ها در نهادهای منتخب بهبود بدهند، الزم است که موقعیت آنمی

حاظ سیاسی و فرهنگی لهای گذشته زنان از از هر والیت باید وارد پارلمان شوند. در جریان دهه

دولت و شهروندان است که وضعیت زنان را در جامعه بهبود  ۀاند. این وظیفسرکوب و محروم شده

ن است نامزدان زن را تشویق کند، بندی ممکسهمیه در حالی کهدیگران اظهار داشتند  87«ببخشند.

ها جلوگیری کند. عمل کرده و از مشارکت آنعامل محدودکننده به طور بالقوه به عنوان  دتوانمیاما 

شود. از یک طرف این قانون ها محدود میبندی کرسیحقوق سیاسی زنان توسط قانون سهمیه»

ز سوی دیگر، این قانون مانی مشارکت کند و انامزدان زن دو کرسی در هر والیت تضمین می برای

، ایهی سهمیهاکنم که عالوه بر کرسیشود. من فکر میسایر مدعیان زن در رقابت آزاد می

 88«ورود به پارلمان از طریق رقابت آزاد نیز برخوردار شوند. برایکاندیداهای زن باید از فرصتی 

رخی مطلوب باشد، این افراد به ب برایمشارکت بیشتر در انتخابات ممکن است  در حالی که

خواهران ما همان حق : »کنندمیاند نیز اذعان مواجه با آن هایی که زنان در روند انتخاباتچالش

مشارکت معنادار زنان  برایانه وضعیت تأسفاما م ؛ندد که برادران ما از آن برخوردارانتخاباتی را دارن

از مردم بسیار دور واقی شده و برخی  گیریرأیمراکز  ،در انتخابات آماده نیست. در بعضی از مناطق

. در موارد دیگر، اعضای مرد کنندمیعما  های سفر را بر اعضای زن خانواده اِها محدودیتاز خانواده

ای ههای سهمیدادن کرسی» 89«بدهند. رأیکه به نامزدان خاصی  کنندمیخانواده زنان را مجبور 

های خود را داشته باشند و اما زنان نیز باید انگیزه ؛چیز خوبی استزنان در انتخابات مجلس  برای

حتی تذکره  نزنا ،شرکت در انتخابات احساس امنیت کنند. امروزه در بسیاری از نقاط کشور برای

                                                 
ثر عمل ؤدهی است، این سیستم همچنین به عنوان یک سقف مرأی تشویق زنان برایای، هسیستم سهمی ۀکه اید در حالی .86
 .اضافه تجاوز کند ۀتواند از سهمین نمیشده برای زناهای اختصاص دادهزیرا تحت سیستم کنونی، تعداد کرسی ؛کندمی
 .تهمینه شجا ، نامزد مستقل از والیت فاریاب .87
 .طیف پدرام، نامزد حزب سیاسی از والیت بدخشانعبدال. 88
 .اهلل احمدزی، نامزد مستقل از والیت پکتیاسمیع. 89
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اگر به زنان در » 90«را ندارند.شان استفاده از حقوق سیاسی برایالزم  ۀها پو  و وسیلندارند. آن

حقوق زن، باید  اوضعیت خود را بهبود ببخشند. در رابطه ب ندتوانمیی داده شود، احزاب سیاسی نقش

انه حق زن تنها روی کاغذ است. حقوق زنان در عمل نادیده گرفته و تضعیف تأسفگفت که م

ی در مجلس مؤثرام نقش به عنوان یک سناتور زن خوشحا  هستم که توانسته شود. من شخصاامی

 91«سنا ایفا کنم.

را خود با نامزدان پارلمانی  ۀدرصد( روابط جامع 69دهندگان )پاسخ دوسوم واقعیت که بیش از این

که پیوندهای اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی را در  دهدمی، نشان کنندمیبه عنوان یک اصل فکر 

( درصد 53دهندگان ). با این وجود، بیش از نیمی از پاسخکندمیایفا  دهندگانرأیگیری تصمیم

در مجلس متکی شان حمل مشکالت جامعه به نمایندگان برایها گزارش دادند که جوامی آن

در شان که نمایندگان کنندمیدرصد( فکر ن 49دهندگان )نیستند. عالوه بر این، حدود نیمی از پاسخ

 ندهندگارأی در حالی که دهدمیمند باشند. این یافته نشان عالقهشان مجلس به شنیدن نظرات

ها در پارلمان نمایندگی خواهند کرد، اما از از نیازهای آنشان که مقامات منتخبباشند میامیدوار 

و در نتیجه باشند می گوییفاقد اراده برای پاسخند که نمایندگان مجلس اآگاه این هم کامالا

ها . این دادهرا ندارندشان انتظار مشارکت مستمر نمایندگان مجلس در امور جامعه دهندگانرأی

دهند که با توجه به وجدان و ضمیر دهندگان ترجیح میدهد که اکثر پاسخنشان می همچنین

 از سوی احزاب سیاسی راهنمایی شوند. کهاینخود استفاده کنند تا  رأیاز حق شان خود

 

 روندهای در حال ظهور شرکت در انتخابات

 «مجلس تجربه با نمایندگان» در برابر« دهیرأی ۀتجرب»

که به  ا از شرکت در انتخابات دارند دهندگانرأیکه ای هاین پژوهش تفاوت روشنی را بین تجرب

که بیشتر منفی بوده  ا در مجلسشان ها از نمایندگانآنۀ تجربو  ا طور عموم مثبت بوده است

درصد  62شد،  انتخابات پارلمانی پرسیده ۀدهندگان دربار. هنگامی که از پاسخکندمیآشکار  ا است

دهندگان درصد پاسخ 69( عالوه بر این، 4)شکل  .داده بودند رأیدر انتخابات پارلمانی  ها قبالا آن

                                                 
 .احمدجاوید رفعت، نامزد مستقل از والیت فراه. 90
 .گل خیرزاد، نامزد مستقل از والیت نیمروزوح. ر91
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 .اندها هنوز تصمیم نگرفتهدرصد آن 16ابراز کردند و را خود به شرکت در انتخابات آینده ۀ عالق

درصد  50. نزدیک به کندمیت کلی افراد از روند انتخابات مطابق ۀ( این اطالعات با تجرب6)شکل 

( 14)شکل  .ها ناراضی بودنددرصد آن 44حدود  در حالی که ،دهندگان از این روند راضی بودندپاسخ

در نتیجه رضایت داشتند.  دهندگانرأی عملکرداز  گاندهنددرصد پاسخ 80عالوه بر این، بیش از 

ه مشارکت )بیشتر( در انتخابات پارلمانی بشان دهندگان از روند انتخابات و عالقه و تمایلپاسخ

، به طور کلی احساس رضایت نشان دادند. این یافته با مطالعات کیفی قبلی که میان روپیشِ

مفهوم  در حالی که 92.کندمی، مطابقت شوندمیوجه تمایز قائل « دموکراسی»و « انتخابات»

« انتخابات»نفی دارد، مفهوم بار معنایی م« غربی»و « خارجی»به خاطر دخالت « دموکراسی»

 داری سیاسی مشارکت داشته باشند.که در حکومت دهدمیزیرا به افراد امکان  ،تر باقی ماندهمثبت

 گر این استبیانها . او  از همه دادهکنندمیدهی آشکار رأیها روندهای بیشتری را در تجربه داده

)در ذیل( به وضوح  33مزدان دارند. شکل سیاسی نا گرایشاطالعات اندکی از  دهندگانرأیکه 

از  ،سانمناطق روستایی به طور یک دهندگانرأیشهری و هم  دهندگانرأیکه هم  دهدمینشان 

دهی بایستی غیر از این رأی برایها آنۀ ن انگیزبرایاند. بنابه شدت ناآگاهشان سیاسی نامزدان گرایش

شان کت در انتخابات را تجربه کنند یا بزرگان جامعهها ممکن است خواسته باشند که شرباشد؛ آن

 به یک نامزد خاص تشویق کرده باشند. دادنرأیها را به در مناطق روستایی( ممکن است آن ویژهبه)

22.2 
25

52.77

34.43

.در هنگام رأی دهی از گرایش سیاسی نامزد انتخابات آگاه بودم

 
 یشهرو  یینامزدان انتخابات در مناطق روستا یاسیس گرایشاز  یآگاه: 65شکل 

                                                 
 «.Deconstruction ‘Democracy’ in Afghanistan»نا الرسون، . آ92
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 هایی وجود دارد.به شرکت در انتخابات، تفاوتشان ۀدر میان اقوام مختلف در مورد عالق کهایندوم 

 65.3ها درصد، تاجیک 69.1ها درصد، ازبیک 76.5ها هزاره در نظرسنجی، گانکننداز میان اشتراک

ها که هزاره قعیتند. این وامندرکت در انتخابات بعدی عالقهشدرصد به  62.1ها درصد و پشتون

دهند، ممکن است به سطح تحصیالت نشان میرا ی به مشارکت در انتخابات مندبیشترین عالقه

های دهی میان گروهبهتر سازمان تر و سطح نسبتاا ها، مناطق جغرافیایی امنباالتر بسیاری از هزاره

 نتخابات است.سیاسی هزاره نسبت داشته باشد که به معنای بسیج طرفداران بیشتر در ا

ها از روند انتخابات بسیار منفی بود. آنۀ دهندگان از نمایندگان مجلس برخالف تجربپاسخ ۀتجرب

 .اند یا خیر، نارضایتی شدید خود را از نمایندگان مجلس ابراز کردندداده رأی کهایننظر از افراد صرف

مشکالت داخلی شان ۀگونه جامعچ کهایندهندگان در مورد طور اکثر پاسخ( همین11و  10)شکل 

به ای هعالقشان نمایندگان کهاین( و S7 و 32را بدون کمک نمایندگان مجلس حل کنند )شکل 

ن افراد باور چندانی به برای( ابراز نظر کردند. بناS8 و 32نداشتند )شکل شان ۀها و جامعنظرات آن

دهندگان پاسخ مایندگی کنند، نداشتند. غالبااها ندر مجلس که از نیازهای آنشان توانایی نمایندگان

به دنبا   به پارلمان راه یافتند، صرفاا  کهایننمایندگان مجلس پس از این احساس را داشتند که 

با عوامل گوناگونی نسبت  دتوانمیاین مشکل  کهاین( با 13)شکل  .روندمیشان منافی سیاسی خود

شدت یافته  یی نمایندگان مجلسگوپاسخاز  دهندگانرأیغالب با برداشت  احتماالاداشته باشد، اما 

کردند که نمایندگان مجلس به ملت درصد( احساس می 31.4دهندگان )است. بیشترین پاسخ

کردند که نمایندگان درصد( حس می 24.48ها )چهارم آنحدود یک در حالی که ؛هستند گوپاسخ

تعداد اندکی از  کهایندارند. با توجه به  مسئولیتشان مجلس در اصل در برابر موکلین

هستند،  گوپاسخشان کردند که نمایندگان مجلس نسبت به موکلیندهندگان احساس میپاسخ

که در ناامیدی کلی نسبت به  طور آن ااند نمایندگان مجلس در ایفای این نقش ناکام مانده کهاین

ند نسبت به نمایندگان باشد. عالوه بر این، هرچتعجب  ۀاینباید ما  ها نشان داده شدآن عملکرد

دهندگان به وضوح اعتماد خود را نسبت به شد، پاسخاحساس میای همجلس نارضایتی گسترد

( این امر ممکن است به این دلیل S2 ،32)شکل  .نشان دادند ،اندداده رأیشان براینمایندگان که 

اند، ممکن است در به دست آوردن کرسی در داده رأی هاآندهندگان به که پاسخ یاننامزدباشد که 

 پارلمان موفق نشده باشند.
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او  یی بیشتر نمایندگان مجلس است. گوپاسخدر مورد ا هتعداد تناقضۀ دهندنشان همچنینا هداده

، به دنبا  شانکردند نمایندگان مجلس به جای منافی موکلینافراد احساس می کهایناز همه با 

درصد( نامزدان مستقل و  63ها )از آنای ه، اما بخش قابل مالحظباشندمیشان خصی خودمنافی ش

داشتن دولت نگه گوپاسخ( نامزدان مستقل ممکن است در 19)شکل  .کرده را ترجیح دادندتحصیل

داشتن نگه گوپاسخها نسبت به داشتن خود آننگه گوپاسخاما  ،یک انتخاب منطقی به نظر برسد

ی سیاسی اهگرایشرود که پیرو انتظار می حدأقلدان حزبی دشوارتر است. از نامزدان حزبی نامز

دهندگان از نامزدان حزبی ابراز حمایت کردند که این درصد پاسخ 11، تنها با این حا د. نحزب باش

کل یک مش مسئلهبه سطح پایین اعتماد این افراد به احزاب سیاسی نسبت داده شود. این  دتوانمی

زیرا عدم اعتماد به احزاب سیاسی باعث به میان آمدن معمای  ،کندمییی ایجاد گوپاسخکلی در 

درصد(  44دهندگان )بخش بزرگی از پاسخ ثانیاا. شودمی« کندمیچه کسی از نگهبانان نگهبانی »

 ترکوچک های انتخاباتیباشد، هرچند که حوزه حوزۀ انتخاباتیطرفدار این بودند که هر والیت یک 

اند که ها حاکی از این، دادهبا این حا ( 24)شکل  .دهدمیرا افزایش  بیشتر ییگوپاسخ احتماالا

که امکان تغییر را  ،اندهای انتخاباتیبرخی از اشکا  دیگر حوزهدهندگان طرفدار حدود نیمی از پاسخ

 گذارد. باز می

 آشنایی با نظام کنونی

ها مشخص است که نتخابات پارلمانی را پشت سر گذاشته است و از دادهافغانستان تا کنون دو دور ا

مردم به شدت طرفدار  کهاین. او  اندرسیدههای فعلی نسبت به سیستم سطحی از آشنایی به مردم

پیروی  گیریرأیاز این روش  SNTVسیستم  در حالی کهند. هست« رأییک نفر، یک »سیستم 

های در دهندگان از میان گزینه. پاسخکنندمیی نیز همین کار را های اکثریت، سایر نظامکندمی

مند کمتر عالقهبسته  فهرستدر یک در صندوق به نفی احزاب سیاسی شان رأی، به ریختن دسترس

به  در حالی کهکرده بودند، درصد( طرفدار نامزدان مستقل و تحصیل 62، مردم به شدت )ثانیاابودند. 

های ، از میان طرزالعمل( ثالثاا 19)شکل  .درصد( نشان دادند 21کمی ) ۀعالق نامزدان احزاب سیاسی

( این روش 23)شکل  .مند روش کنونی یعنی اکثریت ساده بودندمختلف شمارش آرا، افراد عالقه

، ممکن است منجر به پیروزی نامزدی شود کندمیاز آن پیروی  SNTVکه  طور همانشمارش آرا 
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 44) دهندگان، اکثر پاسخرابعاا 93.است مردم را به دست آورده رأیاز  که بخش بسیار کوچکی

( 24)شکل  ،( بودندحوزۀ انتخاباتی)هر والیت یک  های انتخاباتیفعلی حوزه ۀانداز طرفدار درصد(

دیگر را  ۀهای انتخاباتی در یک اندازدهندگان حوزههرچند این واقعیت که حدود نیمی از پاسخ

 .تغییر وجود دارد برایکه تمایالتی  دهدمین ترجیح دادند، نشا

روند انتخابات و مقامات  ۀهای گوناگونی که مردم دربارکه به رغم نگرانی دهدمیاین چهار یافته نشان 

دهندگان ایفا دهی انتظارات پاسخاخیر انتخابات پارلمانی نقش مهمی را در شکل ۀمنتخب دارند، تجرب

 نامزدان در حالی که، کنندمیدهی اکثریتی حمایت رأیاز یک مد   قویاا  دهندگانرأیکرده است. 

کسانی  ویژهبهبسیاری از مردم در کشور ) برایدهند. مستقل را نسبت به احزاب سیاسی نیز ترجیح می

انتخابات یا بودن در معرض  ۀاند(، تجربمتولد شده 1990مجاهدین در دهه  ۀکه در دوره یا بعد از دور

یک  و مسلماا ااست ای هوسیل ۀبه منزل SNTVتخاباتی هنوز هم محدود است. سیستم روندهای ان

حکومت به طور کل، تغییر ذهنیت  برایکه به تدریج افراد را نسبت به اهمیت انتخابات  ا موفق ۀوسیل

 .دهدمی

باشد. نظر داشته  اصالحات انتخاباتی باید حمایت قابل توجه موجود از سیستم فعلی را مد هر گونه

یکی از اصو  اصالحات انتخاباتی این است که از » :اندکه رینولدز و کری نوشته طور همان

های موجود را بهبود های سراسری اجتناب و تا جایی که ممکن است نهادها و تجربهنوسازی

 ریگیرأیسازی روند ند، سادهادر اصالحات انتخاباتی در پی آن که مردم ایتغییر اصلی 94«بخشد.

 باید بر ،شودمیو ایجاد  کندمیکه آنچه که تغییر  ن( به این معنیدهندگادرصد پاسخ 33) ؛است

( با 30)شکل  .نه تغییرات رادیکا  در سیستم ،چیزی باشد که مردم از قبل با آن آشنایی دارند ۀپای

 م با مفهوممحدود اکثر مرد ۀتوجه به سطح پایین تحصیالت عمومی در سراسر افغانستان و مواجه

بیشتر باعث سردرگمی و  احتماالای، اصالحات رادیکا  داری مبتنی بر قانون اساسحکومت

با این وجود، الزم به ذکر است که تا ترویج و تقویت آن.  شودمیسرخوردگی روند انتخابات 

 ؛دداننمی« تغییر کلی نظام سیاسی»دهندگان دومین هدف مطلوب از اصالحات انتخاباتی را پاسخ

ش سیاسی فعلی در یارکه سطح نارضایتی از آ ( به این معنی30دهندگان؛ شکل سخدرصد پا 27)

                                                 
 The Illusion of Afghanistan’s Electoral Representative Democracy: The Cases of Afghan »انسون، توماس ج. 93

Presidential and National Legislative Elections» توسط ،Journal of Small Wars & Insurgencies ،2018 29، جلد ،
 . 1شماره 
 . 18، ص «Fixing Afghanistan’s Electoral System »ینولدز و کری، . ر94
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گر این باشد که یک اصالحات انتخاباتی امری که ممکن است نشان ؛میان بسیاری از افراد باالست

تر این خواهد بود که ، مسیر ایمنبا این حا شدید و جدی، بیش از حد منفی دیده خواهد شد. 

مردم سراسر کشور در مورد روند  کلیدانش دریج معرفی شوند و در عین حا  اصالحات به ت

 انتخابات افزایش داده شود. 

 «واقعیت»در برابر « یسمایدئال»حزبی:  سیاست

ها با احزب وجود دارد. واقعی آن ۀخواهند و تجربتمایز روشنی به آنچه که مردم از احزاب سیاسی می

سازی نقش د ممکن است بر این باور باشند که احزاب سیاسی در تئوری در ملتافرا در حالی که

. کنندمیابراز را اعتمادی شدید و واضحی از خود نسبت به چنین احزابی ها بیاما در عمل آندارند، 

احزاب سیاسی به عنوان یک عنصر ضروری در اکثر کشورهای دموکراتیک سراسر جهان دیده 

ند. هنگامی که در هست یاسی توانایی تقویت ملت را دارادانند که احزاب سنیز می ها. افغانشوندمی

درصد(  39دهندگان )های کلیدی احزاب سیاسی کامیاب پرسیده شد، بیشتر پاسخمورد ویژگی

درصد دیگر گفتند  16 در حالی که ؛کردند که احزاب باید در خدمت منافی ملی باشنداحساس می

درصد  55( به همین ترتیب 25)شکل  .خدمت کنند دهندگانرأیید به که احزاب سیاسی با

نقشی در نظام سیاسی داشته باشند. با این وجود،  ندتوانمیدهندگان گفتند که احزاب سیاسی پاسخ

همین  کهایندشوار است. قابل توجه آن دست آرزوهایی بوده است که رسیدن به  این آرزو از آن

 دهند.نمی رأیافراد هرگز به احزاب سیاسی  این چهارمارقام نشان داد که یک

درصد  11اعتمادی عمیق نسبت به احزاب سیاسی است. تنها بی گربیانها به وضوح این داده

ها از یک حزب سیاسی خواهند بود. کردند که مورد اعتمادترین نامزد آندهندگان احساس میپاسخ

( به این ترتیب احزاب 19)شکل  .مستقل ابراز حمایت کردندها از نامزدان درصد آن 63 در حالی که

سیاسی به وضوح عامل محرک در انتخاب نامزد نیستند. یک نقش احزاب سیاسی این است که 

درصد(  4دهندگان )، تعداد اندکی از پاسخبا این حا دارد. می نگه گوپاسخنامزدان را به مرام حزب 

( عالوه بر این، هنگامی 12)شکل  .هستند گوپاسخاب سیاسی کردند که نامزدان به احزاحساس می

نهادهای مختلف طی انتخابات گذشته پرسیده شد،  بازیگران/ عملکرد ۀکنندگان دربارکه از اشتراک

درصد  37)تنها  .ها در کمترین حد استاحزاب سیاسی بر آن عملکرد تأثیردیده شد که 
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والیات، احزاب سیاسی ۀ دیده شد که از میان هم 95(14دهندگان نگاه مثبت داشتند؛ شکل پاسخ

دهندگان از کابل درصد پاسخ 16.8تنها ند که در آن هم حمایت را از کابل برخورداربیشترین 

  (20)شکل  .]نسبت به احزاب سیاسی[ ابراز حمایت کردند

فای نقش های آشکار سد راه احزاب در ایچالشۀ مقاومت قوی در برابر احزاب سیاسی، به منزل

 11باز )چه از طریق سیستم فهرست دهندگانرأیخواهد بود.  گیریرأیمرکزی در انتخاب سیستم 

دادن به احزاب سیاسی در رأی مندعالقهدرصد حمایت(  7بسته )درصد حمایت( یا سیستم فهرست

( عالوه بر 21درصد؛ شکل  54) .نددنامزدان مستقل را ترجیح دا ها اکثرااه آنکلب ؛ندانتخابات نبود

)شکل  .کردند که احزاب سیاسی باید پارلمان را رهبری کننددرصد مردم احساس می 8این، تنها 

27) 

و به همین  کنندمیها این است که احزاب سیاسی از منافی ملی حمایت نمفهوم روشن این یافته

 بر اساس اسی فعلی عمدتااالقا کنند. احزاب سی دهندگانرأیاند اعتماد را به ها نتوانستهدلیل، آن

اند تا برخی از منافی ملی واضح. چهار حزب اصلی، جمعیت اسالمی، حزب گذاری شدهقومیت پایه

، ، پشتوناسالمی، حزب وحدت و جنبش تا حد زیادی حمایت خود را به ترتیب از حامیان تاجیک

عنوان رهبران جهادی سابق و به شان رهبران این احزاب به نسبت شهرتگیرند. می و ازبیک هزاره

های قابل از حمایت همچناناند و های فردی قویشخصیت یراجامعه، دا ۀهای برجستشخصیت

ذکر شد،  که قبالا  طور همان 96.کنندمیند و از آن استفاده ظه در میان حامیان خود برخوردارمالح

این کشور خواهد داد.  یرأ« بابه دوستم»گفت که طبق سفارشات دهندگان ازبیک یکی از پاسخ

پایگاه وسیی مردمی بنیان نهاده شده و از  بر اساسی نیست که مندقدرتاحزاب سیاسی  یرادا

حق و  مانند حزب ترکوچکهای بعضی از چنین گروه کهاینمرزهای قومی عبور کرده باشد. با 

 د. الشعاع احزاب قومی قرار دارنتحت ها وسیعاا وجود دارند، اما آن 97عدالت

. عموم مردم شودمیدر افغانستان به احزاب سیاسی هنوز با سوءظن و بدگمانی زیاد نگریسته 

در نظر »، که «دهندپیوند می 2001تا  1979های سا  احزاب سیاسی امروز را به خشونت» همچنان

                                                 
 دهندگان بودند. رأی بازیگرانی که ارزیابی شدند، نامزدان فردی، کمیسیون مستقل انتخابات و ایر نهادها/. س95
 .7، گزارش ویژه، ص 2015صلح ایاالت متحده، مارچ  ۀسسؤ، م«احزاب سیاسی در افغانستان»آنا الرسون، . 96
از مخالفان است که با رژیم حامد کرزی مخالف بودند. این حزب میزبان عضویت  متشکل از ائتالفی «حق و عدالت»حزب . 97

 هیچ گروه خاصی قرار ندارد. ۀچندملیتی است و تحت سلط
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را  98«های نظامیگرفتن احزاب سیاسی به عنوان نهادهای سیاسی ساده، نه به عنوان جبهات سازمان

عدم موجودیت اهداف مبتنی بر پالیسی و »عالوه بر این، با توجه به های مواجه کرده است. با چالش

به  کهاین برایمردم  ،«شانهای حمایتی رهبرانبه جای آن وابستگی احزاب به شخصیت و شبکه

آشکاری که  عالوه بر این، از روند 99نحوی نسبت به احزاب سیاسی بدگمان باشند، دلیل موجه دارند.

زیرا  ؛نیز خبری نیست اندقوی در حا  حرکت ۀیافتبه نظر برسد احزاب به سوی سکوهای توسعه

های بیشتر مدت از طریق به دست آوردن کرسیدستاوردهای سیاسی کوتاه رها باحزاب و نامزدان آن

امزدان ممکن است برخی از ن SNTVعالوه بر این، سیستم اند. در پارلمان، متمرکز مانده

انگیزه کند. زیرا در سیستم  باز دارد و سلبشان سکوهای حزبی ۀطلب را از تقویت فعاالنفرصت

SNTV و  شوندمیشان وارد رقابت هایحزبینامزدان حزبی در جریان انتخابات در برابر هم

 100منفی بگذارد. تأثیرها پیروزی آن احتما بر  دتوانمی رأیپراکندگی 

 ین سیستمترانتخاب مناسب

آیند، این به وجود میها که از دادهای ههای برجستشناسایی روندهای نظرسنجی و با نگاهی به پاسخ

های نظری پیشنهادشده از سوی پیپا نوریس ارزیابی برخالف چارچوب اطالعات اکنون ممکن است

را در نظر  اندهندگرأیانتظارات  همچنینهای پیپا نوریس اهداف مختلف دولت و چارچوبشود. 

شده توسط های ارائهگیرد. جدو  زیر معیارهای مختلف ارائه شده توسط نوریس را در برابر پاسخمی

 . دهدمیدهندگان مورد ارزیابی قرار پاسخ

 اثربخشی دولت

ردند. کسب یک اکثریت ساده را با یک نظام اکثریتی بیان کشان دهندگان به وضوح موافقتپاسخ

دادن کرسی متناسب با های شمارش مانند اختصاصبرنده، نسبت به سایر روشکاندیدای  برای

 (23آرا، به وضوح ترجیح داده شد. )شکل 

احزاب سیاسی کردند که درصد( احساس می 8دهندگان )کمی از پاسخ تعداد نسبتاا کهاینجالب 

ه نمایندگان مجلس ها قریب به اتفاق ترجیح دادند کباید پارلمان را رهبری کنند. در عوض آن

طور اکثریت قریب به  ( همین27)شکل  .باید مستقل باشند و بتوانند نظرات خود را بیان کنند

                                                 
 .2، ص «احزاب سیاسی در افغانستان»نا الرسون، . آ98
 همان.. 99
دین نامزد در انتخابات پارلمان، از لحاظ هایی که احزاب سیاسی با معرفی چناز چالشرا ینولدز و کری توضیح موجز و واضحی . ر100

بر  یات بسیار نامطلوبتأثیرکنند. زیرا توزیع نادرست آرا در میان نامزدان ممکن است ها روبرو خواهند بود، ارائه میاستراتژیک با آن
مراجعه  5، ص «Fixing Afghanistan’s Electoral System»به  های ممکن داشته باشد.توانایی حزب برای حفاظت از کرسی

 کنید.
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دهند به و ترجیح می کنندمیها به نامزدان مستقل اعتماد گفتند که آن دهندگانرأیاتفاق 

بدهند  رأیی سادر نظر دارند به احزاب سی هاآنبخش کوچکی از  در حالی کهبدهند،  رأی هاآن

ش احزاب سیاسی در یآرادر مورد بهترین  هاآنبر این، هنگامی که از ( عالوه 21و  19)شکل 

 (28)شکل  .موافقت کردند حزبیتکبا سیستم  دهندگانرأیپارلمان پرسیده شد، بیشتری 

د ی ائتالفی نداشتند. بیشترین تعداهادیدگاه مثبتی نسبت به دولت دهندگانپاسخدر نهایت 

)شکل  .«کندمی حکومت را کم تأثیر»ی ائتالفی هاکردند که دولتاحساس می دهندگانرأی

 برایی را در تالشی گیرتصمیمهای ائتالفی زیرا دولت ؛این ارزیابی در حقیقت درست است (29

 موضوعکمتری با  نسبتاا دهندگانپاسخ. با این حا ، کندمیآهسته  نرسیدن به اجماع بین طرفی

 (همانهای ائتالفی است، ابراز موافقت کردند. )دولت ۀاثر عمدکه « تر  و توازنکن»

ی هابیان کردند. دولترا موافقت قوی خود با یک نظام اکثریتی  دهندگانپاسخبه طور خالصه، 

 دهندگانرأیدهد که بیزاری در میان نشان می هاهو داداند ائتالفی نیازمند حضور احزاب سیاسی

 هر گونهاحزاب سیاسی به عنوان پیشگام  عملکردچنین احزابی ادامه دارد. تصویر و نسبت به 

 تناسبی، باید ابتدا بهبود یابد. گیریرأیبحث در مورد یک نظام 

و  گوپاسخدولت 

 مسئول

نمایندگان  عملکردراضی بودند، اما شدیدا از  دادنرأی ۀدر حالی که افراد به طور عموم از تجرب

کردند که دهندگان احساس می( واضح است که پاسخ12و  11)شکل  .اضی بودندمجلس نار

که نمایندگان مجلس  کندمیزیرا که فرد احساس ن ؛باشند گوپاسخ نمایندگان مجلس باید بیشتر

 (13)شکل  .هستندشان ، بلکه به دنبا  منافی سیاسی خودکنندمیاز افراد یا جوامی نمایندگی 

 دهندگانرأیداشت، این است که  نگه گوپاسخنمایندگان مجلس را  توانمیه یی کهاهیکی از را

 .ی مجلس بگیرندهاخود را از متصدیان کنونی کرسی رأیقادر شوند که در انتخابات بعدی 

یی گوپاسخ( یکی دیگر از ابزارهای تضمین کندمیکه نظام اکثریتی از آن حمایت  همان طور)

حزبی پیروی کنند. با این حا ، با توجه به سطح پایین  ۀس از برناماین است که نمایندگان مجل

 ساز است.مشکل باز هماعتماد افراد نسبت به احزاب سیاسی، این گزینه 

یی هستند و یک نظام گوپاسخکه نمایندگان مجلس فاقد  کنندمیبه طور خالصه، مردم حس 

فاقد  همچنانداد. احزاب سیاسی پاسخ خواهد  هاآناکثریتی به بهترین وجه به نیازهای 

اند. یکی از ابزارهای ارتقای داشتن نمایندگان مجلسنگه گوپاسخ برایمشروعیت الزم 

های انتخاباتی است. عالوه بر این، اگر احزاب سیاسی قادر باشند حوزه ۀیی، کاهش اندازگوپاسخ

ی را ایفا تربزرگه نقش که حضور خود را تقویت کنند، ممکن است در موقعیتی قرار بگیرند ک

 تر شوند.خواستنیتناسبی  گیریرأیی هاروش کنند و متعاقباا 

انصاف نسبت به 

 احزاب اقلیت

نه بدون  ، یکی از مزایای محتمل )قطعاا SNTVبا وجود بسیاری از نتایج نامطلوب سیستم 

رصت البی ف ،ی اقلیتهاهگرو برایقادر باشد  است اختالف( این است که این سیستم ممکن

در صورتی که  ،های قومی پرجمعیتپشت یک نامزد واحد را ایجاد کند. برعکس نامزدان گروه

را تقسیم کنند، ممکن  هاآنطرفداران  یشماری از کاندیداهای امیدوار وارد رقابت شوند و آرا
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 است در خطر باختن قرار بگیرند.

 ۀهم برایممکن است سهام را  «همه ما  برنده»یا ( FPTPنفری )نظام انتخاباتی نخست

 احتماالا ها در واقی اقلیت «.کنندمیهمه را از آن خود »که نامزدان برنده برد بباال  دهندگانرأی

اطمینان از  برایی اکثریت هاهزیرا گرو ؛تحت چنین سیستمی نمایندگان کمتری خواهند داشت

بسیار باالیی دارند. یکی از ۀ انگیزپراکنده نشود، شان هایگروه دهندگانرأیآرا بین  کهاین

 ،هاییهای اقلیت این است که مقامات انتخابات با توجه به چنین گروههای محافظت از گروهراه

هم  خصوصی گردها در مناطق بههای انتخاباتی را تعریف کنند. از آنجایی که اقلیتحوزه

 کهایننه  ،واحد در نظر گرفته شوند حوزۀ انتخاباتییک  ۀآیند، چنین مناطقی باید در محدودمی

دشت برچی در غرب کابل  ۀتقسیم شوند. به عنوان مثا ، منطق حوزۀ انتخاباتیمیان چندین 

 کهاینباشد نه  حوزۀ انتخاباتینشین است؛ کل این منطقه باید متعلق به یک هزاره ۀمنطق عمدتاا

 به چند بخش تقسیم شود. 

کمک کند، احزاب سیاسی اما ها ت به ترویج نمایندگی اقلیتممکن اسنظام تناسبی  در حالی که

 اند. ی اقلیت و اکثریتهاهمیان گرو به طور یکسان فاقد حمایت گسترده

نمایندگی 

 اجتماعی

زنان در مجلس ابراز حمایت کردند و حتی  برایها مردم به شدت از رسم فعلی اختصاص کرسی

عالوه بر ( 32)شکل  .زن در انتخابات آینده بیان کردندبه نامزدان  دادنرأی برایقصد خود را 

 . کندمیدهی عمل رأیها نشان نداد که قومیت به عنوان مانعی در هنگام این، داده

. در نظر دهدمی فرصتهای مختلف نظام اکثریتی فعلی به نمایندگی اجتماعی در میان گروه

نمایندگی امر زیرا این ؛ ن مثبت دیده شددهندگااز نظر پاسخ عمدتاازنان  برایگرفتن سهمیه 

 . اندکه از لحاظ تاریخی نقش بسیار محدودی در سیاست داشته کندمیهایی را تضمین گروه

  یهاپاسخ برابر در سینور توسط شده ارائه یارهایمعارزیابی : 13جدو  

 ارزیابی کلی
اند. چالش عمده سد راه حرکت به سمت اکثریتی گیریرأی طرفدار نظام جداا همچناندر کل مردم 

یک نظام تناسبی، تصویر ضعیف احزاب سیاسی است. احزاب از اعتماد و مشروعیت گسترده در میان 

های قومی باقی مانده و توسط سیاستۀ تحت سلط همچنانمردم برخوردار نیستند. احزاب 

از نظر قومی همگون را با  ادی که حمایت حامیانِ؛ افرشوندمیرهبری  مندقدرتی فردی هاشخصیت

نقش احزاب سیاسی را به عنوان نمایندگی از منافی قومی در  دهندگانرأی در حالی کهخود دارند. 

اند؛ مدتبینانه و کوتاههای کوتهنظر دارند، واقعیت این است که احزاب سیاسی گرفتار استراتژی

کمک کنند. احزاب سیاسی خود نیز به دلیل بیشتری کرسی  به کسب دنتوانمیهایی که استراتژی

کار  ۀتوسع برایها را از حمایت کافی آناند که هایی مواجهتر، با دشواریمحیط سیاسی گسترده
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 . کندمیسیستماتیک محروم 

بهترین انتخاب  SNTV، تمایل به سمت نظام اکثریتی، متضمن این نیست که سیستم با این حا 

 گوپاسخشان واضح بود که نمایندگان منتخب مجلس تا حد زیادی نسبت به موکلینممکن است. 

یی است که این گوپاسخ، سطح پایین SNTVاند. یکی از انتقادهای مشخص از سیستم نبوده

کار  مسلماا SNTV. عالوه بر این، سیستم دهدمیمیان مقامات منتخب ترویج آن را سیستم 

کسب  برایدر تالش  یکدیگرعلیه زیرا افراد همان حزب  ؛زندا نقب میآمیز احزاب سیاسی رموفقیت

واحد  ۀ. این سیستم طرح استراتژی و معرفی چند نامزد از یک حوزشوندمیبیشتر، وارد رقابت  یارآ

های قوی فردی را نسبت در ذات خود چهره SNTV. سیستم کندمیاحزاب سیاسی دشوار  برایرا 

رو وضی فعلی باعث ایجاد از این. دهدمیسیاسی حزبی پیوند دارند، ترجیح  مفرپلتبه کسانی که به 

های اکثریتی اعتمادی به احزاب سیاسی، نظام. افراد به دلیل بیشودمی« مرغمرغ یا تخم»سناریوی 

خود، به دلیل ماهیت سیستم  ۀاما احزاب سیاسی به نوب ؛دهندرا ترجیح می SNTVمانند سیستم 

SNTV کندمیزیرا این سیستم از افراد قوی حمایت  ؛اندعه بازماندهاز توس. 

کردن( ترکوچکیی بهتر در چارچوب یک نظام اکثریتی، کاهش اندازه )گوپاسخدر راستای  قدم اول

باشد،  مؤثریی گوپاسخ کهاین برایفعلی )کل یک والیت(  حوزۀ انتخاباتیاست. های انتخاباتی حوزه

کردند، آناگر نمایندگان مجلس از مناطق جغرافیایی کوچکی نمایندگی میاست.  بزرگ بیش از حد

جلب توجه  برایدیگر  ۀیک منطق دهندگانرأییک منطقه مجبور نبودند که با  دهندگانرأیوقت 

 برایباید از نمایندگی بهتر و توانایی بهتر  دهندگانرأیرقابت کنند. در نتیجه، شان نمایندگان

های انتخاباتی یک کردن حوزهمند شوند. مشخصر مجلس بهرهدشان نمایندگان نداشتنگه گوپاسخ

های کردن حوزهترکوچکات دارد. نتیجۀ انتخاببر  یمستقیم تأثیرزیرا  ؛روند پیچیده و حساس است

طرف انجام آمار قابل اعتماد جمعیت باشد و باید توسط یک نهاد مستقل و بی بر اساسانتخاباتی باید 

زیرا  ؛های انتخاباتی اجتناب ورزدمدیریت انتخابات باید از درگیرشدن در روند تعیین حوزهشود. 

پنداشته شده را داشته باشد که ]نهادهای انتخاباتی[ سیاسیخطر چنین رویکردی ممکن است این 

انجام گیری طوری تصمیم کهایننه  ،. با جوامی محلی باید در این روند مشوره صورت بگیردشوند

 داند.ها را مینظر آن ،گیرندهگویا نهاد تصمیم شود که
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های تضمین نمایندگی اقلیت در نظام فعلی، باید اطمینان حاصل شود که مرزهای حوزه برای

بزرگ یا  اقلیت ممکن است اقلیت نسبتاا ۀیک جامع. کندمیاقلیت را تقسیم ن ۀیک جامع ،انتخاباتی

 هد و به این ترتیب به تضمین نمایندگی کمک کند.خود تشکیل د ۀحتی اکثریت را در حوز

خواهد بود که در آن نامزدان در  FPTPتر، انتخاب یک سیستم و مترقی اصالحات دومی

. این اصالحات اساسی شوندمیجایگاه نامزدی واحد وارد رقابت  برایتر( های انتخاباتی )کوچکحوزه

است. نظرسنجی از  SNTVسیستم  ۀعمدرفی برخی از نواقص  برایو قابل توجه تنها راه 

نیستند.  گوپاسخدر برابر موکلین خود  تصریح کرد که چگونه نمایندگان مجلس عمدتاا ،دهندگانرأی

 ۀتوسعقومیت را تشویق و مانی  بر اساسعضویت سیاسی احزاب  SNTVعالوه بر این، سیستم 

قدمی  FPTP. سیستم کنندمیا  که منافی ملی را دنب شودمیمبتنی بر عضویت گسترده  احزابِ

 گوپاسخموکالن یک نماینده خواهند داشت که در پارلمان  اصالح هر دوی این مشکالت است. برای

فقط در برابر افراد به رقابت خواهند پرداخت که شان های انتخاباتیدارند. نامزدان در حوزه نگه

عالوه بر این، سیستم یابد. افزایش می های انتخاباتیحوزه دروناحتما  ایجاد تعهدات سیاسی در 

FPTP  این سیستم به افراد تنها یک حق در زیرا  ؛کندمیرا حفظ « رأییک نفر، یک »هنوز اصل

ای هریزند و نامزد برنده اکثریت سادکه آن را به نفی یک نامزد واحد به صندوق میشود داده می رأی

 ،کندمیبه تنهایی احزاب سیاسی را ایجاد ن FPTP . الزم به ذکر است که سیستمکندمیرا دریافت 

به حرکت احزاب را ، کندمیاحزاب کار  ۀکه علیه توسع SNTVبلکه این سیستم برخالف سیستم 

 سازد.میقادر رو به جلو 

نیازمند اصالح  ،تغییر در این سهمیه هر گونهزنان در پارلمان باید حفظ شود )و در واقی  ۀسهمی

ادامه  SNTVد بود(. انتخاب نامزد زن باید در حا  حاضر در چارچوب سیستم قانون اساسی خواه

 بر اساس ،ی که به نفی نامزدان مرد به صندوق ریخته شده استیاریابد. این بدان معنی است که آ

با  ،ی که به نفی نامزدان زن به صندوق ریخته شده استیارو آ شودمیشمرده  FPTPسیستم 

های با داشتن حوزهش این است که یار. دلیل این آشودمیارزیابی  SNTVاستفاده از سیستم 

که از هر حوزه  شودمیزنان در پارلمان اختصاص داده ن برایهای کافی تر، کرسیانتخاباتی کوچک

نامزدان از  ۀفعلی به اطمینان از توزیی منصفان SNTVزن وارد پارلمان شود. سیستم  ۀیک نمایند

به صندوق  رأیمجبورند فقط یک هنوز  دهندگانرأی. عالوه بر این، کندمیوالیات مختلف کمک 

را حفظ خواهد « رأییک نفر، یک » اصل باز همسیستم کلی  ؛بدهند رأیبریزند، و چه به مرد یا زن 
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والیت  ۀهای زیرمجموعکند؛ حوزه تغییرنامزدان زن باید  برایبا گذشت زمان، این ترتیب  101کرد.

 حا  برایکرسی وارد رقابت شوند. های تکدر انتخابات حوزه آنجان زن از مشخص شود و نامزدا

نامزدان زن(  برای SNTVنامزدان مرد و سیستم  برای FPTP)سیستم « ترکیبی»حاضر، رویکرد 

ها را در پارلمان اکثریت کرسی FPTPزیرا سیستم  ؛پیشرفت احزاب سیاسی را مختل نخواهد کرد

 کهاینتر است. احزاب مناسب ۀط توسعیارنامزدان تحت این سیستم، ش ایبرنمایندگی خواهد کرد و 

 است.شان فردی خوداختیار رصت استفاده خواهند کرد یا خیر، ها از این فآیا آن

احزاب سیاسی  اشده این است که دولت قوانین جدیدی را در رابطه بسفارش سومین اصالحات

ها را ارتقا دهد. یی و شفافیت احزاب سیاسی و رهبران آنگوپاسخمعرفی کند. اهداف این قوانین باید 

به به شسیاسی است که یک ایاحزاب وسیی چندقومی که منافی ملی را دنبا  کنند، پروژه ۀتوسع

ها و تعهدات بردن احزاب به مزایای تشکیل وفاداریپی ۀدر نتیج تغییربلکه  ؛دست نخواهد آمد

صورت تدریجی رخ دهد. احزاب سیاسی باید توسط قانون تنظیم  جدید، بیشتر احتما  دارد که به

اطمینان حاصل کنند که  ندتوانمیتقویت شود. قوانین و مقررات شان ییگوپاسخشوند تا شفافیت و 

 یارافراد و شفافیت مالی دا داشتننگه گوپاسخگیری، انتخاب رهبر، تصمیم برایاحزاب سیاسی 

دولت ضروری هستند.  داشتننگه گوپاسخمناسب کشور و  عملکرد برایاحزاب سیاسی اند. میکانیسم

پس از آنکه احزاب سیاسی وسیی در کشور پا گرفتند، ترتیبات انتخاباتی دیگر مانند نظام تناسبی 

بیشتر مورد توجه قرار  دتوانمی ا که نخست نیازمند کار و حمایت احزاب سیاسی فراگیر است ا

 گیرد.

مناسب، مالکیت  میکانیسمبا حل اختالفات از طریق است که دولت افغانستان این  چهارم ۀتوصی

کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی باید انتخابات را در دست بگیرد. 

تا قادر باشند که بدون دخالت بازیگران خارجی احکام خود را اجرا و به وظایف خود عمل کنند. 

)هم  مندقدرتگری و دخالت بازیگران سیاسی اختالفات انتخاباتی از طریق میانجی امروز بسیاری از

                                                 
اش عضوی منطقهانتخاباتی تک ۀکه یک نامزد زن در حوزاست در صورتی آن هم  ،تواند به وجود بیایدک عیب کوچک می. ی101

که در برابر سایر نامزدان  SNTVاما از رقم مورد نیاز برای کسب کرسی مجلس تحت سیستم  ؛بگیرد رأی بیشتر از نامزد پیشتاز مرد
بیاورد. در حالی که احتمال این عوارض بسیار پایین است، یک راه دورزدن آن این است که  رأی کمتر پردازد،ت میزن به رقاب

)که اند هایی که برنده نشدهارزیابی شوند و آن FPTPنامزدان زن بخشی از هر دو سیستم باشند. نامزدان زن ابتدا تحت سیستم 
های بدیل این است که ارزیابی شوند. یکی دیگر از گزینه SNTVتحت سیستم  اد(، بعدا اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل خواهند د

 ه نشان بدهند.قعال FPTPمگر اینکه به شرکت در سیستم  ،باشند SNTVتمام زنان بخشی از سیستم 
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یده داین منظور نا برایهای ایجادشده میکانیسم در حالی کهالمللی( حل شده است، ملی و هم بین

نتیجه این است که اعتبار و قابلیت این نهادها تضعیف شده است.  ،اند و در نتیجهگرفته شده

 هستند.شان حکم یاراج برایانتخاباتی فاقد توانایی نهادهای 

زیرا  ؛در انتخابات آگاه شوندشان رأیباید از نقش احزاب سیاسی و قدرت  دهندگانرأی، در نهایتو 

وقت احزاب ممکن است  فعالیت احزاب باشند، آن ۀکافی به دنبا  تغییر در نحو دهندگانرأیاگر 

 حس کنند.را شان اصرار بر تغییر دینامیک
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 گیرینتیجه

 شدهتوصیه یاصالحات انتخابات

 این امر به ترویج  چراکه ؛تر استهای انتخاباتی کوچکداشتن حوزه ،اولین توصیه

های کوچک باید ها، این حوزهتضمین نمایندگی اقلیت برای. کندمییی بهتر کمک گوپاسخ

های مختلف جلوگیری ها در حوزهتقسیم آن را حفظ کند و از جامعۀ اقلیت وحدت هر

 کند. 

 مختلط»دوم حرکت به سمت یک سیستم  ۀتوصی» FPTP  وSNTV  .نامزدان مرد است

 حوزۀ انتخاباتیعضوی شرکت کنند و تنها یک نامزد برنده از در سیستم حوزه تک

سیستم  حفظ نمایندگی زنان در پارلمان، نامزدان زن به رقابت در براینمایندگی کند. 

SNTV  یی بیشتر کمک گوپاسخسراسر والیتی ادامه بدهند. این سیستم به ارتقای

هرچند  ؛کندمیاحزاب سیاسی وسیی را فراهم  ۀتوسع برایشرط اولیه  همچنینو  کندمی

 102.کندمیحزابی را ترویج و تقویت ناین اصالحات به تنهایی چنین ا

 احزاب  او مجلس قوانینی را در رابطه بشده این است که دولت سومین اصالحات توصیه

موریت أسیاسی معرفی کنند. این قوانین باید اطمینان حاصل کند که احزاب سیاسی م

افراد  داشتننگه گوپاسخ برای ؛کنندمیمقام رهبری انتخابات برگزار  برای ؛دارندملی واضح 

که دارد. پس از آن ها شفافیت وجودو در حساب و کتاب منابی مالی آن ؛کل دارندوپروت

به ترتیبات انتخاباتی  توانمیاحزاب فراگیر فراقومی جای پایی در کشور به دست آوردند، 

 دیگر مانند نظام تناسبی توجه بیشتر کرد.

 های عمومیتوصیه

  .های در حوزه دهندگانرأیپارلمان افغانستان باید از طریق اصالحات انتخاباتی بهبود یابد

های دموگرافیک بندیون در سراسر مناطق روستایی و شهری و طبقهانتخاباتی گوناگ

ها . آنباشندمی طرفدار مشارکت در انتخابات پارلمانیای هبه طور قابل مالحظ ،مختلف

 .کنندمیمند قدردانی از اصالحات انتخاباتی هدف همچنین

                                                 
 ببینید.را « ترین سیستمانتخاب مناسب»جزئیات بیشتر در مورد این پیشنهاد، بخش دریافت رای . ب102
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  این نقش حفظ شود.  اصالحات انتخاباتی معنادار هر گونهحراست از روند انتخابات باید در

نفعان( مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات است. مستفیدشوندگان )ذی نظارتی مشخصاا

عادی، نمایندگان برحا  مجلس و دولت به  دهندگانرأیگوناگون از جمله احزاب سیاسی، 

بودن روند انتخابات اطمینان از شفافیت و عادالنه برایطور کل، باید هر کدام نقش خود را 

نفی ه روند انتخابات از سوی بازیگران ذییفا کنند. اصالح نظام انتخاباتی در صورتی کا

 مورد حمایت قرار نگیرد، تغییرات چشمگیری در پی نخواهد داشت.

  زمان شوندگان منتفیتطبیق اصالحات انتخاباتی مورد نیاز است تا  براییک جدو  زمانی

 برایبندی مناسب داشته باشند. زمانشان خاباتیهای انتتنظیم و عیار استراتژی برایکافی 

شفاف است و در مورد آن بحث صورت گرفته، ضروری  ،روند انتخابات کهایناطمینان از 

پیامدهای  یراغیرعاقالنه و دا شدیداا ،است. اصالح نظام انتخاباتی درست قبل از انتخابات

پارلمان برحا  در مورد قانون گیری دادن و تصمیمرأیحکم پارلمانی که از  103مضر است.

 ، باید احترام گذاشته شود.کندمیاش ممانعت انتخابات، در آخرین سا  اداری

 با بررسی کلی  انتخاباتی، اصالحات بایددر نظام  و تناقضات هارفی ناسازگاری برای

چارچوب انتخاباتی آغاز شود که انتخابات گوناگون محلی و ملی در سراسر طیف روندهای 

بینشی را  دتوانمیبررسی جامی چارچوب انتخاباتی گیری سیاسی را در بر بگیرد. میمتص

متضمن نظام انتخاباتی باید نوع در مورد اصالح کل نظام سیاسی نیز ارائه دهد. انتخاب 

 ستد. یمدت بادر مالحظات کوتاه کهایناهداف بلندمدت باشد نه 

 باید در مورد  دهندگانرأیو مسئو ،  گواسخپداشتن پارلمان کارآمد و نمایندگان  برای

به  دهندگانرأی، بهتر آگاهی داده شوند. اکثرا شانخودشان و جوامی براینقش انتخابات 

های سیاسی نامزدان در مورد برنامه دادنرأیها هنگام وضوح نشان دادند که آن

در مورد  دهندگانیرأمداران است که دانش دانستند. این مسئولیت فعاالن و سیاستنمی

انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات، باید  یهاآموزش ۀارائروند انتخابات را بهبود بخشند. 

 برایفرصتی  همچنینبه عنوان یک فعالیت مهم در نظر گرفته شود. آموزش انتخابات 

                                                 
شود، تقسیم می ترکوچک ۀ، مبنی بر اینکه والیت غزنی به سه حوز2018جون  25کمیسیون انتخابات در  ۀاعالم غیرمنتظر .103
های ه بحث تلخی را در مورد پیامدهای منفی چنین تصمیمی در مورد گروهمسئلهای خودسرانه بود. این گیریاز تصمیمای هنمون

کند قانون انتخابات بود که تصریح می 36 ۀ، تصمیم کمیسیون انتخابات برخالف مادقومی خاص ایجاد کرد. اما به طور خاص
 روز قبل از برگزاری انتخابات تعیین شود. 180های انتخاباتی باید وضعیت حوزه
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بهبود بخشند. شان های انتخاباتیرا با حوزهشان بازیگران گوناگون است که روابط

پذیر خواهند های خارجی در روز انتخابات آسیبآگاه کمتر در برابر دخالت دهندگانیرأ

 بود.

 ییگوپاسخ تقویت

  های پارلمانی به برندگان توزیی تخنیکی کرسی»اصالحات انتخاباتی نباید تنها به عنوان

شود. اصالحات  فتهدر نظر گر« دهی در انتخاباترأیهای روش» ۀمسئلیا « انتخابات

دهی و هم از طریق رأیهم از طریق  دهندگانرأیمندسازی نتوا براینتخاباتی باید ا

های طرزالعمل ا بعد از پایان انتخابات اهای توزیی کرسی در طی روند انتخابات و روش

 کهایناطمینان از  برایباشد.  بر آن و متمرکزشده طراحی  ،گیری در داخل پارلمانتصمیم

در ای هبه گونهستند و  گوپاسخجلس در برابر موکلین خود نمایندگان برحا  م

های پارلمانی مشارکت دارند که به جای منافی شخصی، منافی ملی را تقویت سیاست

 های جدیدی مورد نیاز است.میکانیسم، کندمی

  و نمایندگان مجلس را تسهیل  دهندگانرأیمرزهای انتخاباتی باید ارتباط معنادار میان

های انتخاباتی )والیات( در انتخابات پارلمانی وجود دارند و حا  حاضر، حوزه کند. در

احساس  ین ترتیب شدیداا. اکنندمیهر کدام از کل والیت نمایندگی  ،کاندیداهای متعدد

جوامی با  ۀمانی برقرارماندن رابط همچنینو  دهدمیمسئولیت نمایندگان مجلس را کاهش 

تر اولین قدم در راستای کمک به ترویج های کوچک. حوزهدشومیشان نمایندگان منتخب

 یی بیشتر خواهد بود.گوپاسخ

 های آزاد( و سیستم و بستهباز، فهرستهای نمایندگی تناسبی گوناگون )فهرستنظام

به  ندتوانمی STV-PR»106»، و MDR»104 ،«MMPR»105»دهی مختلط از جمله رأی

                                                 
در  FPPگیری و دو شمارش است که اولی آن تحت رأی اساس دو ورق سیستم تناسبی چندعضوی یک سیستم انتخاباتی بر. 104
 ی یا ملی است.اتر منطقههای انتخاباتی بزر در حوزه PRهای انتخاباتی کوچک است و دومی آن تحت فهرست حوزه
( فهرست 2د مستقل ا( افر1تواند باشد: در تئوری نامزدان در چهار کتگوری می MDRنمایندگی چندبعدی؛ تحت سیستم . 105

می رأی افراد هدهندگان برأی ئتالف احزاب. این فهرست باز خواهد بود وفهرست ا (4( فهرست نامزدان حزبی و 3افراد  ۀائتالف ویژ
کسب  ،اندهایی که بهترین عملکرد را داشتهشود: اول اینکه چند کرسی را فهرستاما تعیین برندگان در دو مرحله انجام می ؛دهند
 این گزارش را ببینید: دارند. لطفا  را رأی ها بیشترینها به افرادی که در این فهرستو سپس دادن کرسیاند کرده

https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-election-conundrum-5-a-late-demand-to-change-the-
electoral-system 
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باعث  SNTVگرفته شود. سیستم  مد نظرفعلی  SNTVبه عنوان جایگزین سیستم 

درصد( ضایی شود. عالوه بر این، این  50بخش بسیار بزرگی از آرا )اغلب بیش از  شودمی

 کارا ش سیاسی دموکراتیکِیاریک آ برایکه  شودمیاحزاب سیاسی  ۀسیستم مانی توسع

انتخابات ، تغییر باید به تدریج معرفی شود. مردم تازه با مفهوم با این حا حیاتی است. 

و  ترویج برایها اند و در نتیجه تغییرات شدید ممکن است خطر تضعیف تالشآشنا شده

انتخابات گسترده را در پی داشته باشد. مردم به شدت طرفدار یک یک فرهنگ  تقویت

  ن اصالحات انتخاباتی پیشنهادشده باید این عامل را در نظر بگیرد.برایاند و بنانظام اکثریتی

 حزاب سیاسیتقویت ا

 مهمی در سیاست پارلمانی بازی کنند، باید اصالح احزاب سیاسی بتوانند نقش  کهاین برای

ها ممکن است ها و آجنداهای ملی سوق داده شود. به این ترتیب، آنبه سمت برنامه

دهی به دست رأیهای مختلف را در حوزه دهندگانرأیبتوانند حمایت گسترده و اعتماد 

افراد امیدوارند احزاب سیاسی در راستای  در حالی که که کنونی این است معضلآورند. 

احزاب این است که در  برایند که رسم کنونی ااما به خوبی آگاهمنافی ملی کار کنند، 

با تعداد زیادی از حامیان قومی همگون شکل بگیرند.  مندقدرتهای سیاسی محور چهره

 ا ضروری احزاب سیاسی ۀیک جنب ارا به همکاری نامزدان  SNTVعالوه بر این، سیستم 

زیرا در چارچوب این سیستم تمامی نامزدان یک والیت در برابر یکدیگر  ؛کندمیتشویق ن

های در این سیستم که مبتنی بر چهرهدهنده و هم احزاب سیاسی رأی. هم کنندمیرقابت 

 ۀکن است به ایجاد انگیزها ممحوزه ۀاند. کاهش اندازاست، گیر کرده مندقدرتفردی 

، کمک کند. عالوه کنندمیهای گوناگون کار همکاری میان افرادی که در حوزه برایبیشتر 

از حمایت برخوردار است، اما باید این سیستم با  SNTVسیستم  کهاینبر این، با 

( سنجیده FPTPکرسی )سیستم تک حوزۀ انتخاباتیهای ر گزینهیهای دیگر نظگزینه

یک  برای رأییک »ها به افغانشی در عین حالی که با میل قوی یارزیرا چنین آشود. 

                                                                                                                         

ز کنند، یکی دیگر ابندی میهای چندعضوی رتبهدهندگان نامزدان را در حوزهرأی ( که در آنSTVقابل انتخاب ) . رأی106
 به خوبی تثبیت شده است.است که های تناسبی نظام
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 احزاب سیاسی نیز شدیداا  ۀش کنونی از توسعیار، در مقایسه با آکندمیمطابقت « کاندیدا

 . کندمیحمایت 

 جنسیتی را در فهرست انتخاباتی  ۀسهمی ندتوانمیهای دیگر احزاب سیاسی از میان گزینه

با مردم وارد تعامل  مؤثرمعرفی و تالش کنند در مبارزات انتخاباتی به طور  داده، خود قرار

ارتقای نمایندگی  برایای هجنسیتی فعلی به عنوان وسیل ۀها از سیستم سهمیشوند. افغان

در میان احزاب  دتوانمیجنسیتی  ۀ. سهمیکنندمیمحروم حمایت  نسبتاا از یک گروه

جنسیتی فعلی در پارلمان  ۀکاهش سهمی همچنینزنان و حفظ حضور  برایای هوسیل

 .کندمیپذیری بیشتر در اصالحات را فراهم وقت امکان انعطافباشد که آن

 این  عملکردن، برایائتالفی است. بنا کشور با یک دولت ۀحکومت وحدت ملی اولین تجرب

گذارد. با این حا ، می تأثیرهای ائتالفی فکر مردم در مورد تشکیل دولت ۀدولت بر نحو

بلکه  ،ایجاد دولتی با پایگاه و نمایندگی گسترده برایدولت وحدت ملی نه به دلیل تمایل 

جمهوری و حامیان ریاست برایبالقوه میان دو رقیب امیدوار  ۀدن یک منازعکرخنثی برای

بر از از آغیک دولت ائتالفی بتواند موفق عمل کند، باید  کهاین برایها تشکیل شد. آن

اطمینان از  براییابی به یک تصمیم بنا شود. درک اهمیت سازش و مشوره در دست اساس

دهی های تناسبی را درک کنند، آموزش و آگاهیکار نظام ۀنفعان نحوذیۀ هم کهاین

 بیشتر مورد نیاز است.
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 ضمایم

 نظرسنجی ۀنامپرسش: 1 ۀضمیم

 هابخش اول: پرسش

تان غیر از این پاسخ کهاینمگر  ،یک گزینه را نشانی کنید ،سؤا ر پاسخ به ه برای)یادداشت: 

 باشد.( هاهگزین

 ؟کندمیدر ذهن شما خطور چه نوع انتخابات  او  ،شودمیوقتی صحبت از انتخابات  (1

 انتخابات پارلمانی ب( جمهوریالف( انتخابات ریاست

 ولسوالی یارانتخابات شو د(  والیتی یارج( انتخابات شو

 شهرداری یارانتخابات شهردار و شو و(  روستاها یارتخابات شوناه( 

 کدام ح( هیچ    ز( سایر موارد

 شما مهم است؟ برایکدام نوع انتخابات  (2

 انتخابات پارلمانی ب( جمهوریالف( انتخابات ریاست

 ولسوالی یارانتخابات شو د(  والیتی یراج( انتخابات شو

 شهرداری یارخابات شهردار و شوانت و(  روستاها یاره( اتخابات شو

 کدام ح( هیچ    ز( سایر موارد

 اید؟داده رأیآیا تا به حا  در انتخابات پارلمانی  (3

 ب( نخیر   الف( بلی

 به شما کمک کرد یا آموزش داد؟ گیریرأیآیا کسی در روند  (4

 ب( نخیر   الف( بلی

 :نی کنیدموارد قابل اجرا را نشا ۀ، چگونه شما کمک شدید؟ هم«بلی»اگر 

الف( قبل از روز انتخابات در کارگاهی که توسط کمیسیون انتخابات برگزار شده 

 بدهم. رأییاد گرفتم که چگونه  ،بود

ب( قبل از روز انتخابات در کارگاهی که از سوی یک حزب سیاسی برگزار شده 

 بدهم. رأیبود، یاد گرفتم که چگونه 

سوی یک نهاد غیردولتی برگزار شده  ج( قبل از روز انتخابات در کارگاهی که از

 بدهم. رأیبود، یاد گرفتم که چگونه 

د( قبل از روز انتخابات، در نشستی که از سوی نامزد مورد نظرم برگزار شده بود، 

 را یاد گرفتم. دادنرأی
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 به من کمک کرد. گیریرأیه( در روز انتخابات یک مقام مرکز 

 مورد نظرم وابسته بود، به من کمک کرد.در روز انتخابات کسی که به نامزد و( 

 دیگر به من کمک کرد. ۀدهندرأیز( در روز انتخابات یک 

 بدهم. رأیح( از اعضای خانواده و دوستانم یاد گرفتم که چگونه 

 توضیح بدهید( ط( سایر موارد )لطفاا

 تان در مجلس راضی هستید؟اید، آیا شما از کار نمایندگانداده رأیاگر  (5

 به نحوی راضی هستمج(    ب( نخیر  یالف( بل

a)  مند شدهبهره نتاهای نمایندگان پارلمانیاید، آیا شما تا به حا  از تالشداده رأیاگر

 اید؟

 اممند شدهج( به نحوی بهره   ب( نخیر الف( بلی 

 اید، آیا از کار نمایندگان مجلس راضی هستید؟دادهن رأیاگر  (6

 وی راضی هستمج( به نح   ب( نخیر  الف( بلی

a)  های نمایندگان مجلس نفعی به شما رسیده اید، آیا تا به حا  از تالشنداده رأیاگر

 است؟

 امج( به نحوی نفی برده  ب( نخیر   الف( بلی

دادید،  رأیسیاسی نامزدی که به آن  گرایشاید، آیا شما قبل از انتخابات از داده رأیاگر  (7

 آگاهی داشتید؟

 ب( نخیر الف( بلی 

 راحت بود؟ دادنرأیو زمان  گیریرأینسبت به محل  دادنرأییا آ (8

 ج( به نحوی خوب بود   ب( نخیر الف( بلی 

 کنید؟شما اجزای ذیل نظام انتخاباتی افغانستان را چگونه قضاوت می (9
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 ندارم ینظر بسیار بد بد خوب عالی لطفا در جدول عالمت بزنید

      کل روند انتخابات
      که به رقابت پرداختند نامزدانی

      احزاب سیاسی
      کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

      کنندگانانتخاب

آیا شما عالقه دارید به صورت فعاالنه در کمپاین انتخاباتی به نفی کدام نامزد یا حزب  (10

 سیاسی خاص اشتراک کنید؟

 ج( هنوز مطمئن نیستم  ب( نخیر  الف( بلی

 هستید؟ روپیشِدر انتخابات پارلمانی  دادنرأیمایل به  آیا شما (11

 ج( هنوز مطمئن نیستم  ب( نخیر   الف( بلی

 کنید؟به کدام نوع نامزدان شما اعتماد می (12

o نامزدان احزاب سیاسی 

o نامزدان گروه قومی خودم 

o /خودم ۀمحل نامزدان ولسوالی 

o  و از لحاظ سیاسی پرنفوذ مندقدرتنامزدان 

o مندثروتر و نامزدان مشهو 

o کردهنامزدان تحصیل 

o توضیح بدهید( سایر نامزدان )لطفاا 

o کدام هیچ 

 دهید؟دادن در انتخابات پارلمانی ترجیح میرأی برایشما کدام نوع سیستم را  (13

یک حزب سیاسی به صندوق  برایخود را  رأیالف( شما یک انتخاب دارید؛ 

 .ریزیدمی

نامزد مورد نظرتان در یک حزب  رایبخود را  رأیب( شما یک انتخاب دارید؛ 

 .ریزیدسیاسی به صندوق می

خود را به نفی نامزد مستقل مورد نظرتان به  رأیج( شما یک انتخاب دارید؛ 

 .ریزیدصندوق می
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 چندین برایهای خود اولویت بر اساسخود را  رأید( شما چند انتخاب دارید؛ 

 .ریزیدبه صندوق میکاندیدا 

 توضیح بدهید( فااه( سایر موارد )لط

 دانمو( نمی

 د؟یدهیم حیترج یانتخابات پارلمان برایشما کدام نوع طرزالعمل شمارش آرا را  (14

 .انتخابات باید اکثریت مطلق را به دست آوردۀ الف( برند

 .انتخابات باید اکثریت ساده را به دست آورد ۀب( برند

 .شوند رارلمان برخوردااز کرسی پشان یآراباید متناسب با درصد ج( هر نامزد 

 توضیح بدهید( د( سایر موارد )لطفاا

 دانمه( نمی

 های انتخاباتی چیست؟تعریف حوزه برایبهترین قاعده  (15

 ۀدر نظر گرفته شود؛ قاعد حوزۀ انتخاباتیالف( هر والیت باید به عنوان یک 

د و تعدا شودمیدر نظر گرفته  حوزۀ انتخاباتیموجود )هر والیت به عنوان یک 

 متناسب با جمعیت آن است(ها کرسی

 (حوزۀ انتخاباتییک  برایعضوی؛ )یک کرسی های تکب( حوزه

های های انتخاباتی فعلی به حوزههای چندعضوی؛ تقسیم حوزهحوزهج( 

 کرسی( 5تا  4حدود  حوزۀ انتخاباتیهر  برایتر )کوچک

های به حوزه های انتخاباتیهای انتخاباتی چندعضوی؛ تقسیم حوزهد( حوزه

 تربزرگ

فرهنگی تقسیم شوند؛ ا  های قومیبستگی بر اساسهای انتخاباتی باید ه( حوزه

 تک کرسی

تقسیم شوند؛  قومی ا فرهنگیهای بستگی بر اساسهای انتخاباتی باید و( حوزه

 چندعضوی

 توضیح بدهید( ز( سایر موارد )لطفاا

 دانمح( نمی

 اید؟آیا در مورد دولت ائتالفی شنیده (16
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 ج( مطمئن نیستم   ب( نخیر   الف( بلی

A)  ؟های ائتالفی چه خواهد بودات دولتتأثیربه نظر شما 

های ائتالفی اثربخشی حکومت را کاهش داده و باعث ایجاد اختالفات الف( دولت

 .شودمیداخلی 

 .شودمیایجاد کنتر  و تعاد  میان طرفین های ائتالفی باعث ب( دولت

 .کندمیتر فی کار حکومت را سرییهای ائتالج( دولت

 نداشته باشند.ای ههیچ نتیج ندتوانمیهای ائتالفی د( دولت

 به دیکتاتوری ختم شوند. ندتوانمیهای ائتالفی ه( دولت

 توضیح بدهید(  و( سایر موارد )لطفاا

 دانمز( نمی

سیاسی را  بدهید، چه نوع حزب رأیاگر شما در انتخابات پارلمانی به یک حزب سیاسی  (17

 دهید؟ترجیح می

 .دهمنمی رأیالف( من هرگز به یک حزب سیاسی 

 .قومی من نمایندگی کند ۀب( حزب سیاسی باید از جامع

 .من نمایندگی کند حوزۀ انتخاباتیباید از ج( حزب سیاسی 

 .مذهب خاص نمایندگی کند د( حزب سیاسی باید از یک ایدئولوژی/

 .ی وفادار باشده( حزب سیاسی باید به منافی مل

دهنده خدمت کند و سعی نکند چیزی را رأیو( حزب سیاسی باید تنها به 

 .دیکته کند

 توضیح بدهید( ز( سایر موارد )لطفاا

 دانمح( نمی

 به نظر شما کی باید پارلمان را رهبری کند؟ (18

 الف( احزاب سیاسی

 های پارلمانیب( گروه

 ج( نمایندگان مستقل مجلس

 .ن نظر خود را داشته باشندد( تمامی نمایندگا
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 توضیح دهید( ه( سایر موارد )لطفاا

 دانمو( نمی

 دهید؟ترتیب را ترجیح می ش/یآرااگر احزاب سیاسی پارلمان را اداره کنند، شما کدام نوع  (19

 الف( داشتن یک حزب سیاسی بزرگ

 ب( داشتن دو حزب سیاسی بزرگ

 لوی آندر په ترکوچکج( داشتن دو حزب سیاسی بزرگ و حزب 

 ترکوچکسایر احزاب سیاسی  ۀعالوبه مندقدرتد( داشتن سه حزب سیاسی 

 ه( داشتن چند حزب سیاسی با قدرت به نحوی یکسان

 توضیح دهید( و( سایر موارد )لطفاا

 دانمز( نمی

نهایی اصالحات انتخاباتی چه باید  ۀکنونی قرار باشد اصالح شود، نتیج اگر نظام انتخاباتی (20

 باشد؟

 گیریرأیکردن روند ترساده الف(

 ب( تغییر کلی نظام سیاسی

 شانج( بهبود روابط میان نمایندگان مجلس و موکلین

 د( بهبود وضعیت احزاب سیاسی

 گیریرأیدر روند  دهندگانرأیه( افزایش انتخاب 

 توضیح دهید( و( سایر موارد )لطفاا

 دانمز( نمی

 ؟ندهست چه کسانی لی اصالحات انتخاباتیان( اصنفعذیبه نظر شما مستفیدشوندگان ) (21

 عادی دهندگانرأیالف( 

 ب( مقامات دولتی

 ج( احزاب سیاسی

 د( نامزدان مستقل

 مندقدرتو  مندثروته( افراد 

 توضیح دهید( و( سایر موارد )لطفاا
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 دانمز( نمی

 هستند؟ گوپاسخدر حا  حاضر نمایندگان مجلس به چه کسانی  (22

 هستند. گوپاسخشان ی انتخاباتیهاها به حوزهالف( آن

 هستند. گوپاسخ جمهوررئیسها به ب( آن

 هستند. گوپاسخها به احزاب سیاسی ج( آن

 هستند. گوپاسخ مندثروتو  مندقدرتها به افراد د( آن

 هستند. گوپاسخها به ملت ه( آن

 هستند. گوپاسخها ها به خارجیو( آن

 نیستند. گوپاسخها به هیچ وجه ز( آن

 توضیح دهید(. ح( سایر موارد )لطفاا

هایی را که وارد گزینه ۀدر مجلس ملی چیست؟ )هم منتخبمشکالت اصلی با نمایندگان  (23

 است نشانی کنید(

 .کندمیانتخاب شد، منافی شخصی خود را دنبا   کهاینالف( پس از 

 .کندمیانتخاب شد، منافی گروهی خود را دنبا   کهاینب( پس از 

 .کندمینمایندگی  حوزۀ انتخاباتیج( معلوم نیست که از کدام  

 ن نمایندگان منتخب نیز فاسد هستند.براید( نظام انتخاباتی فاسد است و بنا

 دهند. نمی رأیسواد هستند و درست مشکل اصلی این است که اکثر مردم بیه( 

 مطمئن نیستم نخیر بلی ظهاراتا

S1 کنم.من نقش پارلمان در افغانستان را درک می    

S2 کنم.دهم، اعتماد میدر انتخابات پارلمانی من به کسی که رأی می    

S3 کنم.ام با نامزدان فکر میدادن در انتخابات پارلمانی به روابط شخصیهنگام رأی    

S4 کنم.ام فکر میبات پارلمانی به روابط کاندیدا با جامعهدادن در انتخاهنگام رأی    

S5 کنم.های نامزدان فکر میدادن در انتخابات پارلمانی به وعدههنگام رأی    

S6 
پذیرم ام را میدادن در انتخابات پارلمانی، من راهنمایی حزب سیاسیهنگام رأی

  گوید به چه کسی و چگونه رأی بدهم.که به من می

   

S7 کند.جامعۀ من تمام مشکالتش را بدون اتکا به نمایندگان مجلس حل می     

S8 مند است. نمایندۀ من در پارلمان به نظر من و نظرات جامعۀ من عالقه    

S9 .در انتخابات پارلمانی بعدی من به نامزدان زن رأی خواهم داد     

S10 شده داده شود. شده/ رزروهای تعییندر پارلمان باید به زنان کرسی    
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 هید(.توضیح د و( سایر موارد )لطفاا

 دانم.ز( نمی

 (ری/ نخیسؤاالت بل) ت با بلی یا نخیر پاسخ دهید:سؤاالبه هر یک از  (24

 

 بخش دوم: اطالعات دموگرافیکی

 به باال 61     ⃝                      60-46    ⃝                 45-31    ⃝               30-18      ⃝ سن

 هلأمت      ⃝                                     مجرد                      ⃝ هلأوضیت ت

 ازبیک    ⃝ هزاره                         ⃝ پشتون                           ⃝ تاجیک                         ⃝ قومیت

 مرد     ⃝ زن                                                   ⃝ جنسیت

 هرات     ⃝ قندهار            ⃝ مزار شریف           ⃝ غزنی             ⃝        کابل      ⃝ والیت

 بامیان    ⃝ جوزجان                    ⃝ 

 شهری      ⃝ روستایی                                                   ⃝ سکونت

 لیسه      ⃝ مکتب متوسطه              ⃝      مکتب ابتدائیه           ⃝ سواد    بی     ⃝ سطح تحصیالت

 تحصیالت دینی                      ⃝ ماستر و باالتر از آن                    ⃝ لیسانس                  ⃝ 

 سکتور خصوصی      ⃝ دار        خانم خانه     ⃝ شاگرد مکتب             ⃝ بیکار             ⃝ شغل

 سایر موارد     ⃝ کتور دولتی     س      ⃝ 

 هزار افغانی      20 -11     ⃝           هزار افغانی        10 -1     ⃝                بدون درآمد          ⃝ سطح درآمد

هزار  100 – 71    ⃝           هزار افغانی      70 – 41    ⃝      هزار افغانی    40 – 21    ⃝ 

 افغانی  

 هزار افغانی به باال 101     ⃝ 
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 کیفینامۀ سؤال :۲ ۀضمیم

 کلیدی آگاهان بخش اول: اطالعات شخصی

 .................................................نام:  (1

 ................................................. :سطح تحصیالت  (2

 نوع کاندیداتوری: (3

 نامزد حزبی ب(    الف( نامزد مستقل

 د( سایر موارد )لطفا مشخص کنید(:    ج( نامزد جامعه مدنی

 سکونت: (4

ب( سکونت فعلی )شهر،    الف( سکونت اصلی )شهر، ولسوالی، قریه(

 ولسوالی، قریه(

 تماس: (5

ب( ایمیل آدرس:   ...........................................الف( شماره تلفن: 

................................................. 

 اصلی تسؤاالبخش دوم: 

 مزایا و معایت نظام انتخاباتی کنونی چیست؟ لطفا توضیح دهید. (1

 نظر شما در مورد تقویت نقش احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی چیست؟ :الف

آیا احزاب سیاسی قادر به استفاده از نظام انتخاباتی کنون به نفی خود هستند؟ لطفا  :ب

 وضیح بدهید.ت

 نظر شما در مورد نقش نامزدان مستقل در انتخابات پارلمانی چیست؟ :الف (2

آیا نامزدان مستقل قادر به استفاده از نظام انتخاباتی کنونی به نفی خود هستند؟ لطفا  :ب

 توضیح بدهید.

 نظر شما در مورد موقعیت زنان در نظام انتخاباتی چیست؟ لطفا توضیح بدهید. (3

 عادی کار کند؟ لطفا توضیح بدهید. دهندگانرأی برایند توامیتخاباتی کنونی آیا نظام ان (4

 چه اصالحاتی باید به منظور بهبود نظام انتخاباتی انجام شود؟ :الف (5

 هدف اصلی و نهایی اصالحات نظام انتخاباتی کنونی چیست؟ :ب

جلس آشنایی انتخاب نمایندگان م برای گیریرأیهای گوناگون آیا شما با سیستم :الف (6

 دارید؟

 انتخاب نمایندگان مجلس چیست؟ چرا؟ برای گیریرأیبهترین سیستم  :ب

کنید؟ آیا زنی نمایندگان مجلس در پارلمان چه فکر میرأیشما در مورد نحوه  :الف (7

 بخش است یا خیر؟ لطفا توضیح دهید. رضایت
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 ود دارد؟های بحث در پارلمان وجبهبود روش برایآیا کدام روش جایگزین  :ب

در  بود؟ بر کجا خواهد روپیشِتمرکز کمپاین انتخاباتی شما در انتخابات پارلمانی  :الف (8

 میان چه کسانی؟

 دهند؟ رأی روپیشِانتظار دارید چه کسانی به شما در انتخابات پارلمانی  :ب

 گیرید؟شما بودجه کمپاین انتخاباتی خود را از کجا می :ج

 خواهید؟ انتظار شما از دولت چیست؟ی، از دولت چه میبه عنوان یک نامزد پارلمان (9
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 بیوگرافی نویسندگان

 107محمد عرفانی

التحصیل شد و شناسی فارغسینا در کابل از رشتۀ جامعهاز دانشگاه ابن 2017محمد عرفانی در سا  

 در OSCEدر اکادمی « سیاست و امنیتالملل؛ بینروابط »در حا  حاضر دانشجوی مقطی ماستری 

سایت: مستقر در کابل است )وب« شناسی افغانستانگروه جامعه»بیشکک است. او عضو مؤسس 

Padidarha نظام »، «روند صلح و مصالحه»، «روندهای رادیکالیزاسیون مذهبی»(. وی در زمینۀ

پیش از این، او در نوشتن . کندپژوهش می« ایمطالعات منطقه»و « سیاسی مبتنی بر قانون اساسی

های اجتماعی و بیان رسانه»الۀ پژوهشی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از جمله: سه مق

گذار؛ ارزیابی  قانون اساسی افغانستان و جامعۀ در حا »، «2015روایات افراطی در افغانستان )

در ساالری راه دشوار مردم»و (« 2016های عمومی و پیشنهادات برای تعدیل قانون اساسی )دیدگاه

(« 2017های سیاسی بدیل در افغانستان )های ملی پیرامون نظامافغانستان؛ ارزیابی و نقد گفتمان

 همکاری کرده است.

 نافع چودری

نامۀ او که توسط شورای پژوهشی کالج لندن است. پایاندر کینگ PhDنافی چودری، پژوهشگر 

تمویل شده است، شامل  Modern Law Review( و SSHRCعلوم اجتماعی و علوم انسانی )

تواند معامالت که چگونه اعتماد در روابط میاتنوگرافی صرافان افغانستان و درک این موضوع است 

مالی پیچیده را حفظ کند. تحقیق او به بررسی مسائل نظم اجتماعی و حقوقی، مبادالت اقتصادی، 

ان انستیتوت مطالعات پردازد. او در حا  حاضر یکی از پژوهشگرهویت و توسعۀ حقوقی می

استراتژیک افغانستان است. نافی پیش از این استادیار حقوق در دانشگاه امریکایی افغانستان 

(AUAF بود و در زمینۀ حقوق قراردادی، پلورالیسم حقوقی، آموزش حقوقی، آموزش اسالمی )

کرد. و پژوهش می شناسی حقوق، توسعۀ حقوقی و حاکمیت قانون، تدریسها(، جامعهویژه مدرسه)به

او به عنوان محقق فوق دکترای پروژۀ آموزش حقوقی افغانستان در دانشکدۀ حقوق استنفورد به 

 دانشگاه امریکایی افغانستان پیوست و در ایجاد اولین برنامۀ آموزش حقوق به زبان انگلیسی در

 & Asian Journal of Lawافغانستان، نقش اساسی داشت. مقاالت علمی ا اکادمیک او در 
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Society ،Suffolk Transnational Law Review ژورنا  مطالعات حقوقی افغانستان )به ،

منتشر شده است. نافی همچنین به عنوان مشاور  Religion, State & Societyزودی( و 

ی/ لیسانس حقوق مدنی دیجالمللی افغانستان خدمت کرده است. او دارای مدرک شریعت بانک بین

لیسانس اقتصاد )از دانشگاه  گیل(، ماستری اقتصاد )از دانشگاه کوئین کانادا( وشگاه مک)از دان

108گیل(است.مک
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