
  

 
 

 

 گری به مصالحه تبیین ساختاری دگردیسیِ احزاب افغانستان از نظامی

 پژوهی: حزب اسالمی گلبدین حکمتیار( )نمونه
 

 2زاده، مهدی نجف1زهیناصر یوسف
 1397.02.14تاریخ دریافت:

  1397.09.24تاریخ پذیرش:

 چکیده

 برانگیزِ اخیر و اثرگذار برآمدهای جنجالترین پیشمپیوستن حزب اسالمی حکمتیار به فرآیند صلح ملیِ افغانستان، از مه

ستیزی تاریخیِ حکمتیار، پذیری و دولتیابی این دولتای این کشور است. ریشهامنیتی و مناسبات منطقه-وضعیت سیاسی

ر از و مصالحه در این کشو اصلی نوشتار حاضر است. هدف طرحِ این پرسمان، بازنمایی نقش سیاست بر خشونت  مسئله

هاست. پرسش جستار حاضر، این است که علت رویکرد نظامی حزب آوریِ دادهطریق روش کیفی و ابزار استنادی جمع

پژوهش که در  م.( و سپس، تغییر آن به رویکرد سیاسی چه بود؟ فرضیه1969-2016های افغانستان )حکمتیار در برابر دولت

داگالس نورث عملیاتی گردیده، بدین شرح است: نوع ساختار  باز و بستههای اجتماعیِ ساختارگرای نظم چارچوب نظریه

های سیاسی قدرت در افغانستان در گزینش رویکردهای نظامی یا سیاسی حزب اسالمی تأثیر مستقیم داشته است. طبق یافته

م.(، غیرنهادمند 1978)م.(، کمونیستی 1973م.(، اقتدارگرا )1933های پادشاهی )پژوهش، ماهیت و ساختار قدرتِ نظام

خواهی حکمتیار بود، خواهی و دموکراسی ی اسالممش خطم.(، که متضاد با 1996م(، و بنیادگرای افغانستان )1992)

رویکردی مسلحانه بر حزب تحمیل کرد. اما ساختار و نظام درحالِ دموکراتیک، نهادمند و اسالمی افغانستانِ پساطالبان، در 

در تحلیل نهایی،  آمیز حزب را فراهم ساخت.وهای خارجی از این کشور، اتخاذ رویکرد مسالمتکنار خروج حداکثری نیر

 های اجتماعی افغانستان در سطح کالن ملی است. ها و نه ساختار سنتی جامعه، موجد زایش خشونتدولت سیاست

 گری، مصالحه.افغانستان، قدرت، حزب اسالمی حکمتیار، نظامیهای کلیدی: واژه
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 مقدمه -1

امنیتی دولت افغانستان، پیوستن حزب اسالمی گلبدین -ترین دستاوردهای سیاسیاز مهم

ی حزب اسالمی از آغاز ضد دولتحکمتیار به فرآیند صلح ملی این کشور است. مبارزات 

م.(، اگرچه آن را به یکی 2016سپتامبر  10ی صلح )نامهم.( تا پذیرش توافق1969تأسیس )

 ونیم دهههای سیاسی افغانستان مبدل ساخت، اما طی یکح و تاریخیِ نظاماز مخالفان مسل

نظامی بوده که به دولت پیوست. رویکرد نظامی ترین جریان شبهگذشته، نخستین و بزرگ

ترین یکی از برجسته م.(، وی را در زمره1979-1989جهاد ) ویژه در دههحکمتیار به

 اخیر این کشور قرار داد.  پنج دههساز تاریخ شتبرانگیز و سرنورهبران حزبیِ جنجال

اکنون، حکمتیار رویکرد سیاسی را جایگزین رویکرد نظامی ساخته است. در رویکرد 

مسلحانه، حزب برای تحقق اهدافش ازجمله، استقرار حکومت جمهوری اسالمی، تأمین 

وسیاقی کاستقالل و آزادی کشور و خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان، سب

ای داشت که برای سرنگونی ساختار و حذف بازیگران سیاسیِ ستیزگونهانقالبی و دولت

شد، اما در حاکم، متوسل به عملیات نظامی علیه نهادها و نیروهای دولتی و خارجی می

های مدنی جهت پیگیری اهداف و کسب قدرت آمیز سیاسی، روشقالب رویکرد مسالمت

رویکرد، تغییر انقالبی ساختار نظام سیاسی )براندازی( هدف حزب برگزیده است. در این 

ی کشور، ها وزارتخانهو  مجلسهای اسالمی نیست؛ بلکه باید از طریق کسب بیشترِ کرسی

اجتماعی به -بخشی سیاسینفوذ در ساختار سیاسی، تحکیم ملی قواعد دموکراسی، آگاهی

ی داخلی، دولت را وادار به اِعمال اصالحات هااالفغانیِ حل بحران، و مذاکرات بینجامعه

 ساخت. 

در افغانستان، از چند  قدرتمندگرای سیاسیِ عنوان یک اسالمپذیری حکمتیار، بهدولت

گرایی و همکاری حکمتیار با صلح، حاکی از عمل  نامه موافقتجهت، حائز اهمیت است. 

ای که وی گروه طالبان را به نهگودولت در تأمین امنیت و ثبات سیاسی این کشور است؛ به



 

 111/ گری به مصالحه... تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی

-هایش را میانجیپذیرش قانون اساسی و نظام سیاسیِ حاکم دعوت کرده و یکی از رسالت

شدن از فهرست سیاه سازمان گری میان دولت و آنان دانسته است. دوم؛ حکمتیار با حذف

تهدید امنیت  عنوان بهعلیه آن، دیگر  1م.(2017المللی )های دولتی و بینملل و لغو تحریم

قوانین مدنی، به یکی از حزب اسالمی مطابق با شود. اکنون المللی شناخته نمیملی و بین

 سیاست،در مورد  تواندمی سیاست افغانستان تبدیل شده که بازیگران مهمِ عرصه

توان میزان نهادینگیِ سوم؛ از طریق تحوالت حزبی، می .قانونی داشته باشد گیری موضع

المللی های بینسعه سیاسی در افغانستان را سنجید. چهارم؛ با توجه به کارویژهفرایند تو

ویژه در دوران جهاد، ای بهاحزاب، حزب اسالمی با درنظرداشت روابط تاریخیِ منطقه

المللی های بینگیریانکاری در جهتکسب قدرت نقش غیرقابل در صورتتواند  می

حزب اسالمی، بیانگر تأکید بر تحکیم روابط کابل با افغانستان ایفا کند. رویکرد خارجی 

-گیری تهاجمی در قبال ایران است که خود، بر آیندهآباد، و موضعاستانبول، ریاض و اسالم

 کابل تأثیرگذار خواهد بود.-ی روابط تهران

سؤال پژوهش حاضر بدین شرح است: به لحاظ تاریخی، چه عواملی منجر به اتخاذ 

م.( و 1969-2016های افغانستان )ب اسالمی حکمتیار در قبال دولترویکرد نظامی حز

های ی نظمسپس تغییر آن به رویکردی سیاسی گردید؟ جهت پاسخ به این سؤال، از نظریه

سازد، روش کیفی و از خشونت ارائه می مند و ساختارگرایانهاجتماعی نورث که تبیینی نظام

ت، بهره جسته شده است. طبق فرضیه ما، ساختار قدرت آوری اطالعاای جمعابزار کتابخانه

در افغانستان تأثیر مستقیمی در اتخاذ رویکردهای نظامی  و سیاسی حزب اسالمی حکمتیار 

-1978م.(، اقتدارگرا )1933-1973داشته است. درواقع، ساختار سیاسیِ پادشاهی )

(، و بنیادگرای افغانستان م1992-1996م.(، غیر نهادمند )1978-1992م.(، کمونیستی )1973

                                                      

 ملل قرارگرفت. های سازمانم. در فهرست تحریم2001حکمتیار در سال  .1
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خواهی حکمتیار در تضاد خواهی و دموکراسیی اسالممش خطم(، که با 2001-1996)

های ساختار کمابیش بودند، رویکردی نظامی بر این حزب تحمیل کرد. اما سازه

دموکراتیک، اسالمی و نهادمند دولت پساطالبان در کنار خروج حداکثریِ نیروهای خارجی 

 ر، بسترهای تغییر تدریجی رویکرد تهاجمی حزب را فراهم ساخت. از این کشو

 

 ( پیشینه تحقیق2

تاکنون تحقیقات محدودی پیرامون حزب اسالمی حکمتیار انجام گرفته است. اندیشمند 

یکال وی به راد(، به انتقاد غیرتعلیلیِ عملکرد این حزب پرداخته است. نگاه بسیار 1382)

یسنده از علل رویکرد نظامی حزب اسالمی شده است. حکمتیار مانع از شناخت نو

دولت با حزب اسالمی توجه داشته  م.(، به بررسی پیامدهای مصالحه2011) 1وستلوند

وی، هرچند حزب اسالمی گرایش به رویکرد نظامی دارد )البته قبل از پیوستن  ازنظراست. 

تواند پیامدهای مثبتی ازقبیل م.( اما مصالحه آن با دولت می2016حکمتیار به صلح ملی در 

رهیافت عملیِ مقابله  م.(، بر توسعه2014) 2داشته باشد. پژوهش آفتاناس به همراهامنیت 

با حزب اسالمی تمرکز یافته است. در این رهیافت، آمریکا و دولت افغانستان از طریق 

های مصالحه با نیروهای مسلح مخالف و اصالح قانون اساسی و تدوین برنامه

توانند به تغییر رویه صورت با شکست نظامی نیروهای مخالف همچون طالبان می درغیراین

 نظامی حکمتیار امیدوار باشند. 

اندازی های مذکور دارد: اوالً، چشمگیری متفاوتی با پژوهشاما تحقیق حاضر، جهت

ذاری عملکرد گگری حزب اسالمی دارد. ثانیاً، درصدد ارزشنظامی تاریخی به پدیده-تبیینی

طلب هایی ذاتاً خشونتهایی چون حزب حکمتیار را گروهاین حزب نیست. نباید جریان

                                                      

1  . Westlund 

2  . Aftanas 



 

 113/ گری به مصالحه... تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی

های گیری چنین گروههای شکلبایست به زمینهنخست، می تلقی کرد، بلکه در وهله

نظامی و به عبارتی دالیل گرایش آنان به سمت خشونت پرداخت. ثالثاً، نوشتار حاضر  شبه

های افغانستان و نه ساختار سنتی جامعه و های دولتنخبگان و سیاست نقش ایدئولوژی

داند. کننده میزدایی، تعیینزایی و خشونت مداخله کشورهای خارجی را در پدیده خشونت

های سیاسی را به  های حرکت چنین جامعه و جریانمردان افغانستان زمینهدرواقع، دولت

ای ای و فرامنطقههای مداخله کشورهای منطقه ینهزمسمت خشونت/حساسیت سوق داده و 

های سازند. لذا، خشونتکه بر میزان تشدید یا کاهش خشونت تأثیرگذارند را فراهم می

 تلخ سیاست )داخلی( هستند. تاریخی و امروزینِ افغانستان، نتیجه
 

 های اجتماعینظم ( چارچوب نظری: خشونت و نظریه3

 های اجتماعی( نظم3-1

که رویکردی جدید در  2های اجتماعینظم نظریه و همکاران وی، با ارائه 1س نورثداگال

ها است، مدعی هستند در تاریخ بشر سه وتحلیل علوم اجتماعی و تبیین تغییر پدیدهتجزیه

 4)عصر شکار(، نظم دسترسی محدود 3جویی نظم اجتماعی وجود داشته است: نظم خوراک

ای برای تبیین رشتهچارچوب مفهومیِ میان صلی نورث، ارائه. دغدغه ا5و نظم دسترسی باز

کنندگان، نهادها، ها، رفتار حکومتخشونت و ارتباط آن با نوع ساختار دولت مسئله

 های اجتماعی باز و بسته است. ها، و باورها در نظمسازمان

   ( نظم اجتماعی محدود3-1-1

                                                      

1. Douglass Cecil North : ترین نهادگرایان جدید است.م. و ازجمله سرشناس1993برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 

2 Theory of social orders 

3 Foraging  

4 Limited access order 

5 Open access order 
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سال گذشته( پدید  هزارده)پنج تا  1جتماعینظم دسترسی محدود، متعاقب نخستین انقالب ا

دهد، آمد. در این نظم، چون جایگاه رهبر، اساس نظم اجتماعی و نظام سیاسی را شکل می

گان است. شوندیر و بدون رضایت عمومی حکومتفراگیرغمتمرکز،  شدت بهحکومت 

(. 14: 1396ها و نهادها نیز وابسته به حکومت هستند )نورث و دیگران، سازمان

-حکومتی و درونهای برونکارایی ساختار نهادی و سازمان ازنظرهای محدود،  حکومت

 شوند:شکننده، پایه و بالغ تقسیم می حکومتی به سه دسته

در حکومت شکننده، قدرت کامالً پراکنده و صلح مسلح  :الف( حکومت طبیعی شکننده

اتی حکومت، مانع کنترل خشونت و ثبشود. بیجنگ تلقی می  مثابه بهحاکم است و سیاست 

شود؛ لذا های نهادی بادوام از طریق وضع و اجرای قوانین و حقوق عمومی میقالب توسعه

مردان در حکومتِ در شوند. دولتگرایی و تزلزل میها دچار شخصنهادها و سازمان

ند. اینان انرژی فروپاشی، توانایی تضمین بقاء آن را در هنگام مواجه با خشونت ندار آستانه

کنند تا صلحِ حداقلی برقرار و خود را صرف ایجاد ائتالف و توزیع رانت بین فرادستان می

های متفاوتِ اعضای ائتالف حاکم، قدرت بقای خود را حفظ کنند. اما منافع و هویت

 کند.  حکومت برای رویارویی با خشونت را تضعیف می

ها تری دارد. ائتالفتار سازمانیِ باثباتاین حکومت، ساخ :ب( حکومت طبیعی پایه

گیرند. اما حقوق عمومی یج شکل میتدر بهتر و نهادهای مستحکمِ حقوق عمومی بادوام

های یابد. بسیاری از کوششهای فرادستانِ درون توسعه میتنها برای حمایت از سازمان

علت عدم خورند. به معطوف به تعمیم حاکمیت قانون در حکومت پایه شکست می

ها و مدنی، عملکرد نامناسب و صرفِ تضمین بقاء حکومت، تنها سازمان حمایت از جامعه

یابند. اگرچه های مستقیم با حکومت داشته باشند، دوام مینهادهایی که پیوندها و همخوانی

                                                      

 انقالب نوسنگی .1



 

 115/ گری به مصالحه... تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی

ممکن است حکومت از نهادهای بادوامی برخوردار باشد، اما کنترل محدودی بر خشونت 

 (.95-99: 1396و دیگران،  دارد )نورث

تر و کمتر تر، بادوام: تکامل ساختارهای نهادی معتبرِ پیچیدهپ( حکومت طبیعی بالغ

های مستقل، دو وجه تمایز از سازمان وابسته به حکومت، و توانایی پشتیبانی گسترده

حکومت طبیعی بالغ از حکومت پایه است. در حکومت بالغ شکلی از حاکمیت قانون 

یابد. نهادهای استقرار قانون، ضمن تالش برای تمایز ها ظهور می)و برای( سازمان توسط

ها و تسلط یک بین حقوق عمومی و خصوصی، در برابر نقض قانون، تشدید کشمکش

کنند. فرادستان با رسیدن به این مرحله، شروع به تنظیم و گروه فرادست مقاومت می

های حقوقی صالحیت ای که تنها شخصیتگونه؛ بهکنندی روابط بین خود میقانونمندساز

(. اما در 17-18: 1396های حکومتی دارند )نورث و دیگران، گرفتن مسئولیتبرعهده

مدنی  ها برای همگان وجود نداشته و جامعهحکومت طبیعی بالغ، دسترسی باز به سازمان

 (. 228: 1396ضعیف است )نورث و دیگران، 

 از( نظم اجتماعی ب3-1-2

آغاز شد. جامعه باز با دولت غیرمتمرکز، روابط  1نظم دسترسی باز با انقالب دوم اجتماعی

اجتماعی غیرشخصی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، حقوق مالکیت، نهادهای مدرن، عدالت، 

شود. رقابت آزاد، حکومت تعریف می مشارکت، و مجموعه باورهای مشترک ملی درباره

ها، به جامعه مدنی مستقل و کند. این ویژگیو خشونت را مهار میثبات اجتماعی را حفظ 

(. در نظم دسترسی باز، احزاب از عناصر 15: 1396انجامد )نورث و دیگران، می توسعه

ها با احزاب ضمن حل دولت شوند. مصالحهومرج تلقی میمهم حفظ ثبات و نه عامل هرج

مردان ر قواعد بازی قدرت و عدم باور دولتهای داخلی، حاکی از تغییرات اساسی دبحران

                                                      

 انقالب صنعتی 1
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(. درمقابل، 301: 1396به خطر ذاتی احزاب و نقش سیاسی آنان است )نورث و دیگران،

کنند که های حزبی وضع میهای بسیار برای رقابتهای طبیعی، محدودیتحکومت

 (.225-231: 1396)نورث و دیگران،  1سازدمصالحه با احزاب مخالف را غیرممکن می

گیرد: در چارچوب نظری نورث، انتقال از نظم محدود به نظم باز طی دو مرحله صورت می

( 1گیرد، نیازمند سه شرط اصلی است: گذار قرار می در آستانه نخست که جامعه مرحله

های پایدار عمومی و خصوصی یجاد نهادها و سازمان( ا2یت قانون بر فرادستان، حاکم

شده دارد و با بات که طبق قانون اساسی حقوق و تکالیف تعریفیژه یک دولت باثو به

سیاسی بر  ( کنترل3یابند، و تفکیک نهاد از فرد نظام اداری کشور تداوم و پیوستگی می

دهند )نورث و ای، وقوع خشونت را کاهش میخشونت و نظامیان. این شرایط آستانه

که فرادستان از طریق تغییرات نهادی  دوم؛ گذار واقعی است (. مرحله243: 1396دیگران، 

شدن حقوق و شوند تا دسترسی به درون ائتالف مسلط را باز کنند. با غیر شخصیمتعهد می

-300: 1396یابد )نورث و دیگران، امتیازهای فرادستان، حقوق شهروندی گسترش می

299 .) 

ند. در حکومت طبیعی، نورث هست چهارگانه نظریه خشونت، سازمان، نهاد و باورها مفاهیم

ای پراکنده، و پایداریِ ترتیبات سیاسیِ درون ائتالف از طریق توزیع گونهکنترل خشونت به

گیرد. اما جوامع باز، با مدیریت رانت نامولد و دسترسی فرادستان به خشونت، صورت می

-سیاسی خشونت از طریق قواعد ساختاری و نهادها، دسترسی به خشونت را محدود می

(. نهادها؛ قوانین و قیود حاکم بر رفتار هستند که با 205: 1396سازند )نورث و دیگران،

خاصی از  هایها؛ گروهدارند. سازمانها و مجازات، افراد را از خشونت بازمیتغییر پاداش

بینی افراد افرادِ دارای منافع و اهداف مشترک همچون احزاب هستند. باورها نیز همان جهان
                                                      

-های خاص جذب احزاب مخالف را اتخاذ میرو هستند و سیاستاحزاب روبه های اجتماعی با منازعهتمامی نظمنورث،  ازنظر .1

 کنند. 



 

 117/ گری به مصالحه... تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی

فردی و آموزش در کنار عناصر نهادی،  شان است. تجربهی آنان از پیامدهای اعمالو آگاه

 (.73-75: 1396دو مجرای اصلی تشکیل باورها هستند )نورث و دیگران، 
 

 گری حزب اسالمیهای نظم محدود افغانستان و زایش نظامی( حکومت4

م. تا حدودی 2001از سال اخیر، هر سه نوع حکومت طبیعی و پس  دهه افغانستان طی پنج

های جاییباز را تجربه کرده است. طی این مقاطع، این کشور جابهنظم دسترسی نیمه

 های طبیعی داشته است.متعددی بین انواع حکومت
 ( حکومت طبیعی پایه: نظام پادشاهی ظاهرشاه4-1

اهرشاه پایانی نظام پادشاهی دولت محمدظ های سیاسی حکمتیار مقارن با دههفعالیت

-1973حقوقی طی این دهه )-ترین تحوالت نهادیم.( بود. یکی از مهم1973-1933)

دموکراسی معروف است، تصویب نخستین قانون احزاب سیاسی )با  م.(، که به دهه1963

ها و احزاب مختلف م.( است که منجر به ظهور جریان1964قانون اساسی  32 تأکید ماده

 شدت به(. دانشگاه کابل 459: 1391)دانش، 1گرا در افغانستان شدکمونیستی، لیبرال و اسالم

المسلمین گرایان افغان که متأثر از اخوانهای چپ قرار گرفت. اسالمتحت نفوذ اندیشه

مصر بودند، برای مقابله با نفوذ کمونیسم، نهضت جوانان مسلمان را که حکمتیار یکی از 

م.(. پیوستن حکمتیار 1965گاه کابل تأسیس کردند )گذاران و رهبران آن بود، در دانشبنیان

متأثر  شدت بهبه نهضت، دو علت عمده داشت: نخست؛ شهادت سید قطب؛ زیرا حکمتیار 

های ها در دانشگاهینی کمونیستد ضدگیری از باورهای جهادی وی بود، و دوم؛ موضع

سترش فعالیت احزاب (. متعاقب گ134-135: 1384افغانستان )حکمتیار، به نقل از طنین، 

م. توانست بخش نظامی سازمان جوانان مسلمان 1965در سال  باریننخستچپ، حکمتیار 

                                                      

د، با توجه به تصویب قانون احزاب سیاسی توسط مجلس نمایندگان، اما چون برای اجرای آن، از طرف ظاهرشاه توشیح نگردی .1

 های بعدی شد.های غیرقانونی پرداختند و همین وضعیت باعث ناآرامیبسیاری از احزاب به فعالیت
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های وسیعی را ایجاد کند. سازمان جوانان مسلمان که جریانی روشنفکرانه بود به فعالیت

نظامی منجر به پیدایش حزب اسالمی حکمتیار  علیه دولت ظاهرشاه پرداخت، این شاخه

 (.180: 1390دت، شد )سعا

، با هدف حذف الگوهای 1ترین و متجددترین رهبران احزاب افغانستانحکمتیار، از جوان

سنتی قدرت و استقرار ساختار سیاسی نوین، درصدد کسب نفوذ در میان روشنفکران 

های سیاسی کشور را در فعالیت روشنفکر، تنها راه کسب قدرت و ترسیم آینده برآمد. طبقه

های یل سخنرانیاز قبهای این حزب (. اقدام57-58/الف: 1372دید )روآ، حزبی می

های چریکی بر شهرت و نفوذ کمونیسم، و جنگ مذهبی، تأکید بر حکومت اسالمی، افشاء

 (.117/ب: 1379نفوذ اجتماعی حکمتیار افزود )حکمتیار، 

د و سازوکارهای های وابسته به مارکسیسم را ناشی از عملکرحکمتیار، گسترش جریان

حکومت( ظاهرشاه یکی از عوامل گسترش »)دانست. به باور وی: دولت ظاهرشاه می

های شدن ارتش افغانستان و نفوذ ژنرالیسم در افغانستان بود. خصوصاً روسیکموناندیشه 

روس بر سیاست افغانستان . . . کسی قادر به جنگ علیه حکام ظالم جابر و ستمگر 

امام حسین )رض( علیه کفر  .رچه ظاهرشاه کُفر نبود اما دولت آن ظالم بودظاهرشاه نبود. اگ

حکمتیار به علت پایبندی ظاهری ظاهرشاه به اسالم و «. قیام نکرد علیه ظلم قیام کرد

گاه مشروعیت یان و اعضاء کابینه، هیچدربارهای الحادی در میان گسترش فساد اندیشه

-نباید از ظاهرشاه اطاعت می»کند: وی تأکید می دولت وی را نپذیرفت. در این خصوص،

شدیم . . . ین صورت از دایره اسالم خارج میا یرغدادیم. در کردیم و دست بیعت می

« عدالتی و ظلم سازگاری ندارد و مقابله با ظلم تکلیف هر مسلمان استاسالم با بی

از طریق دشوارکردن (. همچنین، ساختار سلطنتی حکومت ظاهرشاه 7-8: 1361)حکمتیار، 

                                                      

 درصد حزب از طبقه روشنفکر بودند.75 .1



 

 119/ گری به مصالحه... تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی

ی دانشگاهی همچون نهضت اسالمی های روشنفکرانههای سیاسی و آزاد جریانراه فعالیت

افغانستان، افزایش وابستگی به شوروی، و عدم تالش جدی دولت برای اجرای قوانین 

ی حکمتیار افزود ضد سلطنتمبارزات  شدت برگرایان اخوانی، شریعت و نیز مقابله با اسالم

 (.13-14: 1361متیار، )حک

کار سنتی، اسالم را یک گرایان محافظهگلبدین حکمتیار در این دوران، برخالف اسالم

-و آرایه پنداشت. اگرچه چارچوب فکری وی نزدیک به ایدئولوژیایدئولوژی سیاسی می

های وی، سرشار از اصطالحات غربی بود، اما آثار و سخنرانی خواهانههای دموکراسی

ی و ارجاعات تاریخی اسالم بود. حکمتیار از یک انقالب به رهبری یک حزب سیاسی قرآن

 اسالمیِ واقعی نه درنتیجه او، جامعه ازنظرکرد. یبانی میپشتبرای ایجاد دولت اسالمی 

های مذهبی علما، بلکه به کمک ابزارها، قواعد و اصالح اخالق فردی از طریق موعظه

شد. حکمتیار معتقد بود که دولت تنها ابزار حفظ و گسترش  نهادهای سیاسی محقق خواهد

کاران مذهبی، شدن جامعه است؛ برخالف محافظهروند اسالمی مذهب نیست، بلکه هسته

رو، نظام و نهادهای سیاسی همچون  ینازابرای وی کسب قدرت سیاسی اهمیت داشت. 

ساختار سنتیِ سلطنتی خارج همچون حکمتیار، باید از  گرایان سیاسیدولت، برای اسالم

/الف: 1372شدند )روآ، یک غرب بنیان میدموکراتشده و با تلفیقی از الگوهای اسالمی و 

40-39 .) 

 ( حکومت طبیعی پایه: نظام اقتدارگرای داوودخان4-2

م.( که با کمک نظامیان 1973با سقوط نظام ظاهرشاه توسط کودتای محمد داوودخان )

-بار در تاریخ سیاسی افغانستان، گامرت گرفت، برای نخستینحزب دموکراتیک خلق صو

طریق، انتظار  ینازاگذاری ساختار جدید یعنی نظام جمهوری برداشته شد. پایه های اولیه

جمهور های مدنی تقویت شوند، اما داوودخان، نخستین رئیسرفت که نهادسازیمی

گیری نهادهای نوین سیاسی را زمینه شکل ی،گذار قانونافغانستان، با انحالل نهادهای نوپای 
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، ساختار مجلسم. و انحالل 1964رسمی از میان برداشت. با الغای قانون اساسی  صورت به

جمهور، که ویژه شخص رئیسمجریه، به ای از طریق تمرکز قدرت در قوهاقتدارگرایانه

د )جوادی ارجمند و شده در قانون اساسی بود، حاکم گردیمتضاد با نظام جمهوریِ اعالم

 (.91: 1392عارفی، 

های م.(، تنها راه انعکاس خواسته1977قانون اساسی دولت داوود ) 40ی طبق ماده

حزبی و به رهبری حزب انقالب ملی اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان، نظام تک

-سشناخته شد. اساسنامه حزب انقالب ملی به حیث نخستین حزب دولتی از طرف رئی

(. طبق قانون اساسی، اصولی همچون دموکراسی 130گردید )ماده جمهور نافذ و اعالم می

( و 21(، حاکمیت ملت )ماده 5(، تحکیم نظام جمهوریت )ماده 5(، آزادی )ماده 4)ماده 

(. 1386( به رسمیت شناخته شد )مجموعه قوانین افغانستان، 29دهی )ماده تعیین سن رأی

 اقتصادی را مقدم بر توسعه ار نظام جمهوری در افغانستان، چون توسعهگذ یانبناما داوود، 

ها را نداد و با تأسیس یگانه حزب دولتی، دانست، اجازه فعالیت آزاد به سازمانسیاسی می

به سمت سیاست حذف احزاب مخالف حرکت کرد. اگرچه حزب کمونیستی دموکراتیک 

ما فعالیت رهبران این حزب به عاملی برای در قدرت سهیم گردید، ا خلق، در این دوره

 (. 136: 1394گرایان مبدل شد )رامیار، تحریک قیام اسالم

-های اسالمها، بر شدت مخالفت دولت با جریانبا افزایش وابستگی داوود به کمونیست

های کمونیستی، حذف دلیل گسترش اندیشهافزوده شد. حکمتیار، دولت را به گرایانه

توجهی به اجرای احکام  ی و بیضد اسالمهای ان از سیاست، گسترش ارزشگرایاسالم

« جهاد»خود را با عنوان  های مسلحانهدانست و فعالیتشرعی، مشرک و منحرف می

(. وی 181: 1390براندازی رژیم حاکم آغاز کرد )حکمتیار، به نقل از سعادت،  منظور به

کوشید مسلح نهضت اسالمی بود، که میهای م. یکی از رهبران گروه1974پس از سال 

م. اولین طرح کودتا از سوی نهضت 1975مردم را به قیام علیه دولت تحریک کند. در سال 



 

 121/ گری به مصالحه... تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی

-پس، فعالیت ینازا(. 87: 1386در حال وقوع بود که توسط دولت داوود خنثی شد )نظری، 

وب شد، برخی سرک شدت بهگرایان، از سوی داوودخان های سیاسی حکمتیار و سایر اسالم

یم سال در زندان سپری ونها کشته و برخی دیگر زندانی شدند. حکمتیار به مدت یکاز آن

وجود، وی که به اتهام رهبری  ینباا(. 56: 1388نمود و سپس به پاکستان رفت )سلیم، 

اعدام گردیده بود، از رویکرد نظامی برای سقوط نظام  به  محکومکودتا علیه رژیم 

نشینی نکرد حزبی داوود و برقراری حکومت اسالمی در افغانستان عقبکاقتدارگرای ت

Aftanas, 2014: 6)). 

-گرفتن داوود از شوروی، گرایش به غرب، تالش برای سازش با اسالمرغم فاصلهعلی

گرایان به خاطر برقراری توازن قدرت در برابر طرفداران بازگشت ظاهرشاه به افغانستان و 

ونیستی از قدرت و متعاقباً ناکامی وی در کنترل سیاسی این افسران، افسران کم تصفیه

ی جا بهحزب اسالمی حاضر به مصالحه با دولت نشد. حکمتیار هرگونه سازش با دولت 

زبان اسلحه را به معنای تسلیم، شکست، حقارت حزب اسالمی و کنارگذاشتن اهداف 

 (.17-16: 1361 دانست )حکمتیار، سیاسی نهضت اسالمیِ افغانستان می

 : نظام کمونیستی( حکومت طبیعی پایه4-3

آوریل  27ها )هان نظامی کمونیستنظام سیاسی اقتدارگرای داوود، طی کودتای ثورِ فرمانده

یکرد نظامی حزب رواصلی  پس، سه رویداد، عامل تشدیدکنندهم.( سقوط کرد. ازاین1978

صالحات سوسیالیستی حزب دموکراتیک اسالمی بودند: ماهیت کمونیستی کودتای ثور، ا

ازاین و در رأس بیشتر خلق و سپس تجاوز شوروی به افغانستان. اگرچه حکمتیار، قبل

 ها و مبارزهم. قرار داشت، اما پس از عملکرد کمونیست1965-1972های تظاهراتِ سال

نبی، نظامی وی با این نوع حکومت، بر شهرت ملی حزب اسالمی افزوده شد )ماگنوس و 

1380 :211 .) 
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زایی و تضمین تداوم قدرت نشدند؛ زیرا ها موفق به مشروعیتنهادهای دولتی کمونیست

های های اجتماعی همچون حزب فراگیر دولتی و اتحادیه اکثر نهادهای دولتی و سازمان

ابزار توجیه باورها و حاکمیت حزب دموکراتیک  مثابه بهدهقانان، کارگران و زنان که تنها 

محورِ وابسته که در ریزی شده بودند. نهادسازی طبقهلق بود، طبق مدل شوروی طرحخ

به استقالل افغانستان آسیب رسانید، بلکه  تنها نهگیرد، سازی شرقی جای میراستای دولت

ی دولت بر کشور شود )روآ، سرتاسرگراها مانع کنترل اسالم سبب شد تا مقاومت مسلحانه

 (. 88/ب: 1372

م.(، به حکمتیار 1979افغانستان ) جمهور کمونیستاهلل امین، دومین رئیسوجود، حفیظبااین

: 1383پیشنهاد مصالحه و پیوستن به دولت داد؛ اما وی این پیشنهاد را نپذیرفت )فرزان، 

(؛ زیرا حکمتیار معتقد بود که سقوط رژیم امین با مبارزات نهضت مقاومت حتمی شده 365

، بسیاری از والیات را در اختیار داشت. همچنین، در این سال بود. نهضت مقاومت

گرایان را ی پیروزی اسالماختالفات داخلیِ دو جناح حزب حاکم )خلق و پرچم(، زمینه

بخشید. اما ورود نیروهای شوروی به افغانستان مانع از پیروزی نهضت مجاهدین تسریع می

های رهبران پس از امین، جنگ با گروه (.278: 1384شد )حکمتیار، به نقل از طنین، 

ها که در مبارزاتِ قبل از کسب قدرت، مدافع دموکراسی اسالمی را ادامه دادند. کمونیست

برنداشتند  انتخاباتترین گامی در جهت برگزاری کوچک حکومتشانبودند، در طول 

 (.  325: 1388)اندیشمند، 

م.(، 1980-1986ها )جمهور کمونیست یسرئدر قانون اساسی دولت ببرک کارمل، سومین 

ملت و بازیگر  ترین ارگان دولتی، نمایندهشورای انقالبی جمهوری دموکراتیک، عالی

ی جا به(. این شورا 36گذاری افغانستان شناخته شد )ماده نخست سیاست و قانون

ش یرموردپذگاه نمایندگان مردم، قانون اساسی کشور را تدوین و تصویب نمود که هیچ

کشان و گرایان اخوانی قرار نگرفت. طبق قانون اساسی، قدرت دولتی متعلق به زحمتاسالم



 

 123/ گری به مصالحه... تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی

آنان بود. همچنین  ( که حزب دموکراتیک خلق، نماینده2کارگران شهر و روستا بود )ماده 

شد )مجموعه قوانین اساسی ها پشتیبانی میی احزاب از اتحادیهجا بهنیز، باید  6طبق ماده 

درستی اصول و  (. به همین علت، مردم افغانستان به باور مشترکی درباره1386ن، افغانستا

 دیدند.عقاید قانون اساسی نرسیدند و آن را مخالف با عقاید دینی و سنتی خود می

پس از تجاوزی شوروی، عملیات نظامی حزب اسالمی به اوج خود رسید. هدف حزب، 

های مردمی بود. البته بسیاری لحانه و تحریک قیامپایان اشغال افغانستان از طریق جهاد مس

(. تأکید 56: 1388ها همچون قیام سوم حوت توسط دولت سرکوب شد )سلیم،از قیام

م. و جدایی مولوی 1979حکمتیار بر رویکرد نظامی، سبب انشعاب حزب اسالمی در سال 

 (.123: 1369)روآ،  1یونس خالص گردید

کرد یاد می "انقالب اسالمی"یسم را با عنوان کمونها و حکمتیار، جنگ علیه روس

 بابه اعتقاد وی، توافق با استقرار قوای بیگانه در کشور مغایر  (.23: 1361)حکمتیار، 

شدن، سلب آزادی، ها به معنای تسلیماستقالل و غرور ملت افغانستان بود و مصالحه با آن

بستگی داخلی به بیگانگان بود نقض حاکمیت ملی، پذیرش نظام تحمیلی، و افزایش وا

 (. در این خصوص، حکمتیار اعالم داشت: 64/ب: 1379)حکمتیار، 

طلبان  ها مقدس بود و صلح با آنان ناجایز . . . مقاومت در برابر قدرتجنگ با روس»

زورگویِ در خدمتِ اجانب و دفاع از اسالم و تأکید بر تأسیس دولت اسالمی و تشکیل 

.« مردم واجب . . . و عدم شرکت در آن، گناه و جرم )است( . .  رادهحکومت منبعث از ا

شویم. . . ما درک در برابر ابرقدرت به اسلحه متوسل می»(، 187/ب: 1379)حکمتیار، 

دانستیم که تداوم مقاومت، آزادی و ایم که طریق شهادت، طریق آزادی است، ما میکرده

                                                      

 حزب اسالمی خالص 1
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هستیم که پافشاری بر اصالت و مبارزه، ضامن  مطمئن ما کند . . .استقالل ما را تضمین می

 (.30-34: 1360)حکمتیار، « پیروزی ما است

های کمونیستی برخالف شریعت اسالم بود. درواقع، حکمتیار، صلح با حکومت ازنظر

را  اعضای حزب اسالمی بر اساس معیار اجرای احکام شریعت، دولت وقت افغانستان

من لت اسالمی برای ما مطرح است . . . اجتماع اسالمی تا زمانی اصا»دانستند: اسالمی نمی

یز را در زندگی عزهای اسالم شود که افراد آن برنامهیث اجتماع اسالمی شناخته میح

قرآن و حفظ  شان تطبیق نموده و اوصاف خویش را حفظ نماید . . . زندگی در سایهعملی

پیروزی برای  منظور بهبه نیروهای مادی   اصالت اسالمی یگانه راه پیروزی است و تکیه

یسم کمونتا زمانی که ». . . (؛ لذا: 6-8: 1360)حکمتیار، « مسلمانان باقی )جایز( نیست

اند جنگ پایان نخواهد یافت و ها از صحنه کامالً  طرد نشدهکَن نشده و کمونیستریشه

رزگی بوده و هویت یسم؛ مروج فساد، عریانی و هکمونصلح تأمین نخواهد شد . . . 

)حکمتیار، « کرداسالمی و حیثیت افغانی را فدای تقلید کورکورانه اجانب روسی می

 (. 123-124/ب: 1379

گرایان افغان بود، که یک موفقیت کالن برای اسالم م.(،1989پس از خروج شوروی )

-آخرین رئیساهلل، نجیب یمرژ شان علیهینظام به مبارزه ،رهبران جهادی یرو سا یارحکمت

ی حکمتیار در ضددولتوجود، عملیات بزرگ  ینباام.(، ادامه دادند. 1989-1992جمهور )

آباد، که به عملیات انتحاری نیز شهرت یافت، شکست خورد. همچنین ضعف شهر جالل

م. کودتای نظامیِ ناکامی 1990کنترل نجیب بر نظامیان ارتش، سبب شد تا حکمتیار در سال 

: 1388دهی کند )اندیشمند، علیه دولت سازمان رتبهروهی از افسران عالیدر همکاری با گ

483 .) 

این  گرای مخالف را صورت داد.های اسالممذاکرات صلح با جریانآخرین دولت نجیب، 

جنگ با   یندر ع، «طرفه و طرح انتخاباتبس یکمصالحه ملی، آتش»با شعار دولت 



 

 125/ گری به مصالحه... تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی

(. حتی در تعدیل قانون 76: 1389)جمالی،  ها اصرار داشتبا آنی گوومجاهدین، به گفت

اساس نظام سیاسی جمهوری افغانستان شناخته  عنوان بهم.(، احزاب سیاسی 1990اساسی )

حقوقی و تفاوت قانون اساسی دولت -ین تغییر نهادیتر مهم(، این ماده، 5شدند )ماده 

حزبی حاکم بود. همچنین ل، نظام تکاهلل با قوانین اساسی کمونیستی بود؛ اما، در عمنجیب

اهلل پیشنهاد تشکیل حکومت ائتالفی و تفاهم بین حزب اسالمی و حزب وطن )حزب نجیب

دموکراتیک خلق سابق( را مطرح ساخت. اما پاسخ حکمتیار به چند علت عمده منفی بود: 

تضاد اصول اسالمی حزب اسالمی با اصول کمونیستی حزب وطن، شکست ائتالف به 

خواهی بودن دو طرف مفاهمه، تضاد وابستگی دولت به شوروی با استقالللیل مسلحد

دو حزب علیه  جنگ مسلحانه حکمتیار، شکنندگی همکاری مشترکِ راستین به دلیل سابقه

نژادی دو جناح خلقی و پرچمیِ حزب دموکراتیک به  اختالف و تصفیه یکدیگر، سابقه

م ضمانت تکرار چنین وقایعی با اعضای حزب اسالمی دلیل اختالفات عقیدتی و نیز عد

(. پیشنهاد حزب اسالمی، تشکیل دولت انتقالی بود. به باور 49/الف: 1379)حکمتیار، 

یگانه راه عملیِ بحران افغانستان )جنگ داخلی( این است که قدرت به یک »حکمتیار: 

های غیر مت از شخصیتی انتقال یابد که اعضای کابینه آن حکوائتالفیر غحکومت موقت 

متنازع فیها باشد و متعاقب آن، انتخابات؛ یگانه وسیله مشروعیت نظام و یگانه راه انتقال 

اهلل و اعضای دولت آن و سپس عفو همچنین وی بر استعفای نجیب«. قدرت، برگزار شود

نظامیِ حامی دولت، تأکید داشت )حکمتیار، عمومی آنان و نیز انحالل نیروهای شبه

ی، و حزب ائتالفیرغاهلل حکومت موقت (. اما، مذاکرات صلح چون نجیب14/الف: 1379

 (.50/الف: 1379اسالمی حکومت ائتالفی را نپذیرفت، به شکست انجامید )حکمتیار، 

 : دولت غیر نهادمند مجاهدین( حکومت طبیعی شکننده4-4
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گری )جنگ(، وارد نظامی اهلل، احزاب جهادی با عبور از مرحلهپس از سقوط دولت نجیب

مشترک مجاهدین در این  سازی و نهادسازیِ حکومت افغانستان شدند. خواستهنظام مرحله

 (.1: 1372مرحله ازجمله حکمتیار، برپایی نظام سیاسی اسالمی بود )حکمتیار، 

تهران، نماد تنوع  پیشاور و هشتگانه گانهدولت اسالمی مجاهدین با محوریت احزاب هفت

نظم دسترسی باز در افغانستان نبود.  رت و تکثر حزبی بود. چنین توازن و تکثری، نشانهقد

در این دولت که جهاد و جنگ علیه شوروی منطق تشکیل آن بود، در کنار فقدان قانون 

های حزبی، قانون اساسی که یکی از نهادهای هدایت فرادستان و احزاب برای کنترل رقابت

رهبران جهادی واقع نشد، به تصویب نهایی نرسید.  موردقبولن کنترل خشونت است، چو

قابل های مسلح ناتوان بود. بنابراین حتی دولت از تشکیل ارتش ملی برای مقابله با گروه

بینی بود که حضور احزاب در یک ساخت سیاسی ناهمگون )قدرت( در کنار فقدان  یشپ

و  ضد توسعهعوامل  صورت بهها، آن نهادیِ الزم برای فعالیت-شرایط و امکانات حقوقی

 ثباتی عمل کنند.وضعیت بی تشدیدکننده

ویژه ربانی و حکمتیار، فقدان تئوری سیاسی واحد از علل دیگر اختالف رهبران جهادی، به

انتخاب رهبر سیاسی و جزئیات اجرایی ساختار یک نظام جمهوری اسالمی  در مورد شیوه

م.(، تقسیم 1992پیشاور )آوریل   نامهموافقت بر اساس(. 230: 1380بود )ماگنوس و نبی، 

ای قدرت و سپس برگزاری انتخابات، توسط احزاب جهادی به توافق رسید. اما ربانی، دوره

مشروعیت و زعامت ملی، در ژانویه  اش، برای حل مسئلهجمهوریریاست در پایان دوره

وی   جمهوری یاستر تشکیل داد که دوره وعقدم. شورا یا نهاد عمومی به نام اهل حل1994

وزیر وقت (. اما حکمتیار، نخست401-402: 1384را تا دو سال تمدید کرد )طنین، 

محور، های موروثی، ولیعهدی، نخبهوعقد را در کنار حکومتافغانستان، که شورای حل

انتخابات  دانست، برنامشروع تعیین زعامت می استیالمحور و نمایندگی غیرمستقیم روش

(. دالیل مخالفت حزب اسالمی با تشکیل حکومت 6-7: 1372تأکید داشت )حکمتیار، 



 

 127/ گری به مصالحه... تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی

وعقد عبارت بودند از: عدم ائتالفیِ احزاب جهادی و رهبران قومی توسط شورای حل

مبنای شرعی و تاریخیِ تقسیم قومی قدرت در اسالم، نبود معیار تعیین سهم احزاب و اقوام 

نبودن نمایندگان واقعی یک اقلیت، وقوع جنگ احزاب بر سر شخصبه نسبت درصد آن، م

های ائتالفی نظیر دو جناح خلق و پرچم شکست حکومت نمایندگی از یک قوم، و تجربه

-پس، شورای حل ینازا(. 19-21: 1376در حزب دموکراتیک خلق افغانستان )حکمتیار، 

 ر آن سهیم باشند، تبدیل شود.وعقد نتوانست به نهاد رهبری واحدی که تمامی احزاب د

گیری و تقسیم ضعف در نهادسازی کالن ملی، عدم وضع قواعد ساختاریِ فرآیند تصمیمبا 

قانونی قدرت، دسترسی به ابزار خشونت در میان فرادستان مسلحِ حزبی پراکنده و همگانی 

جنبش ملی ملی نجات و  در ائتالف با احزاب جبههم. 1994 یهدر ژانویار حکمتشده بود. 

ی ناکامی صورت داد. جنگ داخلی مجاهدین که یکی از طرفین آن کودتا یدولت ربان یهعل

را  توانست خشونتحزب اسالمی بود، مانع از ایجاد دولت جمهوری اسالمی بالغ که می

 مهار کند، شد.

 : امارت اسالمی طالبان( حکومت طبیعی پایه4-5

دولت  م.( واکنشی به ساختار قدرت پراکنده1996ن )ایجاد نظام سیاسی امارت اسالمی طالبا

ناپذیر مجاهدین و مؤید رجوعی دوباره به اسالم برای ایجاد ساختار و نظام حزبی انعطاف

های اجتماعی مدرن چون سیاسی جدید بود. طالبان با تبیین دینی قدرت، از پذیرش پدیده

ی تهدیدآمیز احزاب در سابقهدمکراسی خودداری نمودند. متعاقب بدبینی طالبان به 

های حزبی در سیاسیِ اعطای قدرت به احزاب یا انجام فعالیت-افغانستان، سازوکار حقوقی

ی نظام حزبی و دموکراسی غربی، یک جا بهاین کشور تدارک نیافت. در امارت اسالمی، 

ار، نظام مشورتی مبتنی بر توافق و اجماع رهبران دینی شکل گرفت. شورای رهبری قنده

یئت وزرا و شورای نظامی، سه شورای قالب این حکومت بودند. در نظام هشورای کابل یا 

شورایی طالبان، شریعت جایگزین قانون اساسی شد. همچنین در این نظام، با سایر 
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های نظم دسترسی باز همچون فضای باز سیاسی و آزادی )به سبک غربی( شاخصه

 مخالفت گردید. 

نبرد مسلحانه با طالبان، در مقابل اقتدار و قدرت نظامی  سال یمونکحزب اسالمی پس از ی

های آنان شکست خورد و مجبور به خروج از افغانستان شد. وی با اقامت در ایران، تماس

اعتمادی اعضاء این مستقیم و غیرمستقیم با برخی از فرماندهان طالبان داشت. اما بی

آن در نواحی جنوبی افغانستان، طرح  مسلحانهحکومت به حزب اسالمی به دلیل مقاومت 

بست مواجه ساخت. لذا فرماندهان دولتی صلح با حکمتیار را با بن هرگونه مذاکره و اراده

جهادی حزب اسالمی نتوانستند در تقسیم قدرت طالبان، جایگاهی داشته باشند )مژده، 

1382 :167 .) 

ا استبدادی، استیالیی و در تضاد با حکمتیار ساختار قدرت امارت اسالمی طالبان ر 

وعقد با وی، طالبان پس از انتخاب حاکم از طریق شورای حل ازنظردانست. دموکراسی می

بایست که بیعت قبل از انتخاب حاکم می یدرصورتمردم افغانستان بیعت اجباری کردند؛ 

/الف: 1379گرفت )حکمتیار، علنی و آزاد، همچون صدر اسالم، صورت می صورت به

 مردوددانستن روش استیالی کسب قدرت، به چند علت عمده عالوه بر(. حکمتیار 193

دانست: وابستگی خارجی، عدم استقالل فکری، دیگر نظام سیاسی طالبان را نامشروع می

(، برخورد 123/ب: 1379مغایرت تعبیر و عملکرد طالبان با اسالم راستین )حکمتیار، 

و قتل فرماندهان جهادی،  یرقانونی/شرعی اموال مردم، شکنجهنامناسب با زنان، تصرف غ

بار های خشونتعدم مصالحه با احزاب جهادی، تندروی در تبلیغ عقاید مذهبی، روش

 (. 130/ب: 1379تأمین امنیت، و تأکید صرف بر مسائل قضایی و جزایی اسالم )حکمتیار، 

یل مناسبِ نظام دمکراسی جهت نورث، اقتدار شدید نظام طالبانی بد برخالف نظریه

های مخالف مسلحی همچون حزب اسالمی را فراهم ساخت. اقتدارگراییِ سرکوب گروه

ای، امنیت را در افغانستان برقرار سازد و آمیز و گستردهطور موفقیتطالبانی، توانست به



 

 129/ گری به مصالحه... تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی

باز آنکه به سوی نظم دسترسی های مخالف دولت را به حاشیه براند، بیاحزاب و گروه

حرکت کند. الزم ذکر است که سبک اقتدارگرایی طالبانیسم اگرچه در بُعد سیاسی )تمرکز 

و قدرت منسجمِ  ها بود، اما برخالف آنان، ارادههای داوود و کمونیستقدرت( شبیه دولت

نظامی جهت مقابله با ناامنی و خشونت داشت. بدین علت، حکمتیار ضمن ناتوانی در 

البان، فرصت رقابت نرم جهت شکست یا ورود به سیاست و ساختار مبارزه نظامی با ط

 نظام طالبانی را بدست نیاورد.

 باز: نظام جمهوری اسالمی پساطالبان( نظم دسترسی نیمه4-6

با سقوط طالبان، فرصت تاریخیِ استقرار نظم دسترسی باز در افغانستان فراهم شد. با 

جمهور منتخب .( و انتخاب نخستین رئیسم2003ترین قانون اساسی ) یدمکراستصویب 

ی نخست نظم دسترسی باز ای ورود افغانستان به مرحله م.(، شروط آستانه2004این کشور )

توان افغانستان را حکومتی دانست که گذار از سال، می 17فراهم شد. اکنون با گذشت 

کردن درحال طیای به گذار واقعی جهت دسترسی به نظام دسترسی باز را شرایط آستانه

باز، زمان با گذار تدریجی افغانستان از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی نیمهاست. هم

 ومشی مدنی درپیش گرفت.حزب اسالمی نیز رویکرد نظامی را کنار گذاشت و خط

مخالفین مسلح، به سود دولت  در چارچوب قانون اساسی جدید و تالش برای مهار قدرت

قدرت و زیربناهای اساسی حکومت از قبیل  و مهندسی ساختار نهادینهمرکزی نیرومند، 

های صلح دموکراتیک در این کشور اتخاذ گذاریساالری پیچیده، سیاستساختار دیوان

شدن نظام شناخته(. به رسمیت16-18: 1394نشین و باهوش فاردقی، گردید )قربانی شیخ

-( به معنای نامشروع4ی ندگی مستقیم )ماده( و اصل نمای1 سیاسی جمهوری اسالمی )ماده

-177: 1388نژاد، های امارتی، استبدادی، شورایی و الیگارشی بود )مصلیساختن حکومت

، 2005م.(، شوراهای والیتی )2014و  2009، 2004ی )جمهور استیر(. انتخابات 175

اکمیت و م.(، که ابزارهای اِعمال ح2010و  2005م.(، و شورای ملی )2014و  2009
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مردان افغان یا رقابت سیاسی ملت افغانستان هستند، التزام دولت نمایشگر بهترین مصالحه

های مخالف را افزایش داد. حتی موضوعات مهمی چون گروه وگوهای ملی دربارهبه گفت

م. در این کشور، احزاب و ملت افغان، بر دموکراسی 2014ومرج انتخابات هرج باوجود

 ار مناسب گزینش رهبران سیاسی تأکید دارند.ابز عنوان به

با پذیرش نظام حقوقی و انحصار خشونت در دولت افغانستان، مبانی معرفتیِ فعالیت 

ی مند قاعدهالمللی آن با تالش برای مردان افغان و حامیان بیناحزاب شکل گرفت. دولت

ات ملی، تکثرگرایی ی، نظام حزبی متکثر را ضامن تحقق ثبدر چارچوب قانون اساس احزاب

 .دانستندیاسی میس به مرحله گریینظام گذار افغانستان از مرحله سیاسی، توسعه و شرط

حزب سیاسی، حاکی از تقویت نظام حزبی و  70صدور مجوز فعالیت برای بیش از 

سوم قانون احزاب سیاسی  پذیرش هنجارهای جدید کسب قدرت است. طبق ماده

سیاسی دولت افغانستان مبتنی بر دموکراسی و تعدد احزاب سیاسی اساس نظام "م.(، 2003)

قانون اساسی، جهت انحصار خشونت، یکی از شروط تشکیل حزب،  35. در ماده "است

آنان با اسالم و  عدم مغایرت اساسنامه"و  "نظامیعدم اهداف و تشکیالت نظامی و شبه"

تدریج به یکرد نظامی احزاب به، رومعین گردیده است. طی این قاعده "قانون اساسی

 رویکردی سیاسی تغییر یافت.

گیر قضاییه، نهادهای اجرایی و تصمیم تفکیک قوا و استقالل قوه عالوه بردر قانون اساسی، 

جرگه و نظام اداری مشخص ، لوییمجلسمجریه،  جمهوری، قوه منتخب یعنی ریاست

حل نظامی بست در راه. با بروز بنم2004های پس از گردیده است. این نهادها در سال

موضوع صلح و افزایش تلفات غیرنظامی، گرفتن نیروهای مسلح و مهار خشونت، قدرت

 تفاهم سیاسی را مطرح ساختند.

های م. با هدف ترغیب گروه2005در سال  تشکیل کمیسیون مستقل ملی تحکـیم صـلح

ت از آغاز فعالی .شودمحسوب می این زمینهیافته در نخستین اقدامات سازمان ءجزمسلح، 



 

 131/ گری به مصالحه... تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی

نفر از نیروهای مخالف به جامعه و دولت  8540م. حدود 2010 تا ژانویهاین کمیسیون 

م.(، 2006ها آزاد شدند. طرح پیشگامان صلح )نفر از آنان زندان 1000پیوستند و بیش از 

م.(، 2010م.(، کنفرانس لندن )ژانویه 2007مشترک صلح کابل )آگوست  برگزاری جرگه

المللی م.( و کنفرانس کابل یا اجالس بین2010ملی مشورتی صلح کابل )ژوئن  جرگه

وگو با طالبان و حزب اسالمی حکمتیار بودند های گفتتالش م.( ازجمله2010افغانستان )

م.( شد. این شورا 2010سپتامبر  4که منجر به تأسیس شورای عالی صلح افغانستان )

های مستقل از دولت و متشکل از تمامی قشرها، اصناف، اقوام و گروهنهاد ملیِ  عنوان به

: 1389)جمالی، پیوستن مخالفین به دولت ایجاد شد  هدف با اجتماعی،-مختلف سیاسی

74-73 .) 

ای باز و کنترل شرط تشکیل جامعههای نهادمند که پیشتغییرات ساختاری و تالش

-اسالمی حکمتیار، بازبودن باب گفتی نظامی حزب خشونت است، سبب تضعیف شاخه

 دهه ونیموگوهای مذاکره و پیوستن تدریجیِ این حزب به صلح شد. درواقع، تحوالت یک

شود، منجر به برقراری تعادل نسبی با در ذیل بدان پرداخته می آنچهمذکور در افغانستان و 

می، برگزاری حزب اسالمی یعنی ایجاد نظام جمهوری اسال تاریخی اهدافترین عمده

خروج  شریعت، دولتِ متعهد به اجرای قوانین اسالمی، بر یمبتنانتخابات، قانون اساسی 

حضور نیروهای نظامی یکی از موانع اصلی پیوستن  .ی و کسب قدرت شدنظام یروهاین

درصد نیروهای خارجی 90مخالفین به دولت و فرآیند صلح ملی بوده است. خروج بیش از 

نیروهای نظامی تا اواخر سال  خروج همه بر یمبناعالم دولت آمریکا م. و 2014در سال 

نظامیانی چون حزب اسالمی شد. نیروهای ساز تقویت مذاکرات صلح با شبهم. زمینه2016

ی نظامگروه بزرگ شبه ینرهبر دومیار، حکمت خارجی، دشمن اصلی حزب اسالمی بودند.

. اما با خروج نکرد ینینش عقب ینظام یروهاین یهعلاش  یریگ از موضع ی،طالبانیرغ
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 حزبنیروهای خارجی، وی ترک نیروهای باقیمانده از افغانستان را هدف  حداکثریِ

 دانست.شرط صلح اسالمی و نه پیش

حزبی موجب انشعاب حزب اسالمی حکمتیار به دو  انتخابات، فضای باز سیاسی و فعالیت

یکال )تأکیدبر بر مشی راد گیری در قدرت( و)پذیرش نظام سیاسی و سهم رویانهمگروه 

گروه نخست، حزب اسالمی را به ریاست عبدالهادی ارغندیوال در وزارت  ( شد.نظامی

داشت، اما  بر عهدهم.(. اگرچه حکمتیار رهبری گروه دوم را 2008عدلیه به ثبت رسانیدند )

ه به جناح خود را در از نفوذ در نظام جدید غفلت نکرد و توانست افراد وابست زمان هم

اهداف حزب  یروها در راستایانهمهای باالی قدرت سیاسی وارد سازد. البته بیشتر رده

دو جناح مشترک بود، اما ابزارهای متفاوتی  زیرا هدف کردند؛می حرکتی حکمتیار اسالم

 .م2008 سال م. شرکت کرد. در2005در انتخابات پارلمانی  1اتخاذ کردند. همایون جریر

 از ،افغانستان یانسوم والیکاز  یشم. ب2009در بهار  ، و3اقتصاد و 2وپرورش آموزش وزیران

م. نوزده عضو وابسته به حزب 2010بودند. در سال  یحزب اسالم وابسته یا یرسم یاعضا

 :Westlund, 2011) را به دست آوردند مجلس هاییوال، کرسیارغند و یارحکمت یاسالم

الل، یکی از مقامات بلندپایه حزب اسالمی، نامزد انتخابات ریاست ین هالد قطب (.34

و وحیداهلل سباوون،  ، از عبداهلل عبداهللیوالارغند شاخه م. شد. در مقابل،2014جمهوری 

و  سباوونند. اکنون کرد یتحما یاز اشرف غن ی،حزب اسالم یشوراها تحادارهبر جریان 

های سیاسی ها و رقابتغنی هستند. این کنشجمهور اشرف ، مشاوران ارشد رئیسجریر

ها ساختار حکومت داد که آننظامی آن، نوید آن را می ویژه شاخهتوسط حزب اسالمی به

 (.(Aftanas, 2014: 16اند پساطالبانی را پذیرفته

                                                      

 داماد حکمتیار 1

 ردکوفاروق  2

 یوالارغند یعبدالهاد 3
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رو از حزب اسالمی درصورت فقدان مجاری دموکراتیکِ کسب قدرت، اعضای میانه

های دادند. از سوی دیگر، تعمیق آرایهمسلحانه با دولت را ادامه می منشعب نشده و مبارزه

دموکراسی همچون جامعه مدنی، فرهنگ سیاسی مشارکتی و پذیرش آن توسط ملتِ 

بودن کسب قدرت، حزب ای مدرن، و تأکید آنان بر مشروع گذار افغان به جامعهدرحال

با قواعد  و تطبیق های جدید جامعهاسالمی را ناگزیر از سازگارشدن با باورها و هنجار

 نمود.  بایست در متن آن عمل میتر، میساختاری ساخت که در معنای وسیع

های پذیرش سیاسی و کارآزمودگی نهادیِ ساختار بالغ دولت افغانستان، زمینه نوسازی

در وی، هرچند دولت  ازنظرمشروعیت نظام سیاسی توسط حکمتیار را فراهم ساخت. 

تأمین امنیت و فقرزدایی ناکام مانده است، اما برپایی انتخابات و مجلس، آزادی  خصوص

-های قانوناحزاب، آزادی بیان و حتی حقوق زنان که از نهادهای مهم دموکراسی و سازمان

اصلی  مند مدیریت خشونت هستند، یکی از دستاوردهای مهم دولتِ پساطالبانی و خواسته

 (./hekmatyar.af/55وده است )ملت افغان و حزب اسالمی ب

مساعد تداومِ مذاکرات  م. زمینه20دوم قرن  ثبات سیاسی نسبی افغانستان، برخالف نیمه

های متفاوت را فراهم صلح حزب اسالمی با یک نظام سیاسی واحد، هرچند با حکومت

حزب اسالمی از آغاز »دارد: اعالم می صراحت هبساخت. در تأیید این نکته، حکمتیار 

یز فکری آم صلح های تحمیلی مواجه شد و امکان مبارزهبا کودتاها و جنگ 1348تأسیسش 

و فرهنگی را )در یک ساختار ثابت سیاسی( از دست داد و این نیز دقیقاً هنگامی بود که 

حزاب( با شکست های وقت و ااش )دولتهای صلح( رقبای سیاسی و فکری)تالش

مردان افغان برای تداوم ی دولتاز سوی دیگر، اراده. (/hekmatyar.af/159« )مواجه گردید

های مخالف نظام سیاسی، نقش مهمی در بازگشت حکمتیار جریان مذاکرات صلح با گروه

حزب اسالمی، در تـأمین صلح و موفقیت  اعضای ازنظرای که جامعه داشت؛ نکته به عرصه

 (. /hekmatyar.af/151مذاکره با مخالفین مسلح بسیار ضروری است )

http://hekmatyar.af/55/
http://hekmatyar.af/159/
http://hekmatyar.af/151/
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-اش سهم بسزایی در رویشورای عالی صلح با ایفای نقش وساطتی، مدیریتی و اعالنی

صلح  سیاسی و نتیجتاً تحقق معاهدهگردانی حزب اسالمی از رویکرد نظامی به رویکرد 

حکمتیار و دولت و مفاد صلح با   دوجانبهحزب اسالمی و دولت داشت. تعدیل شروط 

صلح، بر  نامههای فراوان اعضای این شورا صورت گرفت. در فصل نخست موافقتتالش

اصول مشترک دولت و حزب اسالمی از قبیل پیروی از دین اسالم، تضمین قانونی حقوق 

نامه، دولت کابل در قبال شهروندان و حاکمیت ملت افغانستان تأکید گردید. طبق موافقت

های شورای امنیت، شناسایی حق حزب اسالمی تعهداتی پذیرفت، ازجمله: حذف تحریم

اجتماعی، حضور حزب در روند اصالحات، ساختارهای نظام -های سیاسیفعالیت

ر و اعضای حزب و مشارکت آنان در روند انتخابات و نهادهای دولتی، مصونیت رهب

های مهم دولتی. در مقابل، حزب اسالمی ها و اجرای سیاستگیری، تصمیمها مشورت

ها و بس دائمی، توقف تمامی فعالیتمتعهد به پذیرش و رعایت قانون اساسی، آتش

یت از گروهای حما عدمتحرکات نظامی، انحالل تشکیالت نظامی حزب، قطع رابطه و 

های روریستی و مسلح غیرقانونی، همکاری با دولت در امر تأمین امنیت، حمایت از تالشت

 سازی دفاتر حزب در والیات افغانستان شد.فرآیند صلح ملی شورای عالی صلح، و فعال

 و شده سیاسی جمهوری اسالمی افغانستاننظام  جذب صلح، حزب اسالمی نامهطبق توافق

یار با توجه به حکمتبپردازد. اکنون  یاسیس یتفعالبه نظام  ینقرار است در چارچوب هم

که  یستمجاز ن کس یچکه هتجارب تلخ تاریخی و افزایش تلفات غیرنظامیان، معتقد است 

 اعضای ارشد حزب اسالمی، برای تحقق مصالحه بگشاید. تالشدولت  یهعل ینظام جبهه

ها از موجودیت نظام سیاسی مایت آنهای مخالف با دولت، حاکی از حطالبان و سایر گروه

اعتیاد، فرار از کشور، فساد، بیکاری، »حکمتیار:  ازنظر(. /hekmatyar.af/109حاکم است )

-ها فقط یک راهها مشکل دیگر و تمامی اینو ده... فقر و مداخالت بیرونی در امور کشور،

http://hekmatyar.af/109/
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جنگ  که بر ادامهیدن به جنگ و خلع سالح و خلع قدرت کسانی بخشحل دارد، پایان

 (./hekmatyar.af/159« )شان استیتمأمورجنگ  ورزند و ادامهاصرار می

 

 گیرینتیجه

 در این نوشتار به آزمون این فرضیه پرداخته شد که ساختار سیاسی قدرت و عملکرد دولت

به سمت رویکرد نظامی سوق یابد و سپس در افغانستان چگونه منجر شد تا حزب اسالمی 

های اجتماعی داگالس رویکرد سیاسی را اتخاذ کند. نویسندگان مقاله با کاربست نظریه نظم

نورث، که محور اصلی آن برقرار پیوند بین مسئله خشونت و سیاست/قدرت/دولت است، 

تواند علل می به اثبات فرضیه مزبور مبادرت ورزیدند و معتقدند که فرضیه پژوهش حاضر

لذا سعی شد تا به تحوالت تاریخی ساختار قدرت و  دگردیسی حزب اسالمی را تبیین کند.

م. افغانستان تا نیمه دوم 20های توزیع و بازتولید آن در افغانستان از نیمه دوم قرن شیوه

م. پرداخته شود و درمقابل، واکنش حزب اسالمی به این امر سیاسی به بحث 21قرن 

 شد. گذاشته

های گذشته افغانستان که متضاد با و هنجارهای دولت هانهادها، ارزشحزب اسالمی،  ازنظر

های دینی/دموکراتیک و ساختار اجتماعی کشور بود، علت نخست حرکت این حزب ارزش

 های مخالفتالش احزاب و جریان  ،گری بوده است. ناگزیربه سمت خشونت و نظامی

 فرد، نهاد و قدرت حاکم گردید. مرکز بر سرنگونی مسلحانههمچون حکمتیار، مت دولت

حزب اسالمی حکمتیار، نه به معنای تأکید این رویکرد نظامی  تداوم تاریخیرو، ازاین

های صوری و ماهوی حزب بر تقدم جنگ بر صلح جهت کسب قدرت؛ بلکه پیامد ویژگی

 در افغانستان بوده است. قدرت

نت در دست دولت و امکان دسترسی احزاب به ابزارهای خشو کنندهنبود قدرت انحصار

جز طالبان(، نقش بسزایی در تشدید رویکرد )به افغانستان سابقهای  خشونت در حکومت
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 )غیردموکراتیک( های طبیعیحزب اسالمی داشت. با آغاز خشونت در حکومت مسلحانه

ت حذف شده و نظام خورده به سهولهای شکستجناح م.20در نیمه دوم قرن  این کشور

های نامشروع از زمان درپیِ حکومتبار و پییافت. سقوط خشونتسیاسی حاکم تغییر می

 های خصوصی و فعالیتداوودخان تا حامد کرزای، تشکیل نهادهای عمومی و سازمان

های سیاسی چون حزب اسالمی را با مانع مواجه جریان گونه مند و مصالحهرسمی، قاعده

های ها نیز، معلول فقدان نهادهای ملی قدرتمند و سازمانکوتاه حکومت ساخت. عمر

 بود.  متناسب با خواست عمومی جامعه

و  افغانستان پساطالبان، ابزارها و مسیرهای همگرایی ساختاری در-تحول نهادیاما 

یک نوع نظام سیاسی واحد فراهم ساخت. همخوانی  محور حولاحزاب را  گراییمصالحه

یت و جمهورهای نظام سیاسی جدید همچون قانون اساسی مبتنی بر ثری سازهحداک

های تاریخی حزب زدایی دولتی با دغدغهاسالمیت، قانون احزاب، انتخابات، و خشونت

این حزب و بازگشت آن به  اسالمی، نقش انکارناپذیری در کنارگذاشتن روش مسلحانه

و  گاه درصدد حفظ اهداف یچهاسالمی سیاست داشت. در رویکرد نظامی، حزب  عرصه

های نظام سیاسی حاکم و سازگاری با آن برنیامد. اما اکنون اعضای حزب در پرتو ارزش

رویکرد سیاسی و منابع و امکانات قانونی و مدنی که ساختار دموکراتیک در اختیار آنان 

ای حفظ ثبات به تالش بر موظف، خود را مشروع ورزی یاستس برعالوهقرار داده است، 

ها، اکنون، حکمتیار و حزب آن  اند. طبق این دگردیسیدولت، امنیت و رفاه عمومی ساخته

 شود.یک منتقد سیاسی و نه برانداز انقالبی شناخته می

 

 

 

 



 

 137/ گری به مصالحه... تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی

 منابع

، کابل: های عریان حکمتیارصبح کاذب: نقد و بررسی چهره(، 1382اندیشمند، محمداکرام )

 بنیاد شهید مسعود.

حزب دموکراتیک خلق افغانستان؛ کودتا، حاکمیت و (، 1388) _____________

 ، کابل: میوند.فروپاشی

مطالعات راهبردی ، "پدیدارشناسی شورای عالی صلح افغانستان"(، 1389جمالی، جواد )

 .67-96، صص: 43، شماره 11، سال جهان اسالم

های سنتی و مدرن گروه نقش"(، 1392جوادی ارجمند، محمدجعفر و محمداکرم عارفی )

 .77-95، صص: 1، شماره 43 ، دورهسیاست، "بندی قدرت در افغانستاندر شکل

، مشهد: شعبه فرهنگی حزب اصالت آن حفظنهضت اسالمی و (، 1360حکمتیار، گلبدین )

 اسالمی افغانستان.

چاپ دوم، مشهد: شعبه  ،درسی از عاشورای حسینی )رض((، 1361) __________

 حزب اسالمی افغانستان. فرهنگی

 ، کابل: شهادت.طریقه انتخاب  زعامت در جامعه اسالمی(، 1372) __________

 ، تهران: میثاق ایثار.حل داردآیا بحران افغانستان راه(، 1376) __________

های عریان؛ از خروج نیروهای روسی تا دسائس پنهان، چهره/الف(، 1379) __________

 ، تهران: مداد.فیسقوط حکومت ائتال

 ، تهران: مطبوع.های آنحلبحران، مشکالت، راه/ب(، 1379) __________

مؤسسه تحصیالت عالی  ، چاپ دوم، کابل:افغانستان یحقوق اساس(، 1391سرور ) دانش،

 سینا.ابن

، هرات: م.(1900-1990شناسی روشنفکری در افغانستان )جامعه(، 1394جواد ) رامیار، سید

 عرفان.
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، ترجمه ابوالحسن سروقدم، افغانستان، اسالم و نوگرایی سیاسی(، 1369وآ، الیویه )ر

 تهران: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.

افغانستان: ، در کتاب "نخبگان سیاسی جدید در افغانستان"/الف(، 1372) ________

 ابوالحسن سروقد مقدم، تهران: آستان قدس رضوی. ، ترجمهجنگ و سیاست

افغانستان: ، در کتاب "های حزب کمونیست افغانستانریشه"/ب(، 1372) ________

 چی، تهران: آستان قدس رضوی.، ترجمه محسن مدیرشانهجنگ و سیاست

، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام افغانستان و مدرنیته(، 1390سعادت، عوضعلی )

 خمینی )ره(.

 ی نو.ه محمدعارف صدری، تهران: اندیشه، ترجمافغانستان و دوستُم(، 1388سلیم، یاوز )

 ، چاپ دوم، تهران: عرفان.افغانستان در قرن بیستم(، 1384طنین، ظاهر )

 ، چاپ دوم، مشهد: مؤلف.افغانستان از مقاومت تا پیروزی(، 1383فرزان، احمدشاه )

 (، کابل: وزارت عدلیه.1386مجموعه قوانین اساسی افغانستان )

های رؤسای جمهور سیاست"(، 1394ن و محمود باهوش فاردقی )نشین، ارسالقربانی شیخ

، المللهای روابط بینپژوهش، "سازی در افغانستانسپتامبر و صلح 11آمریکا پس از 

 .13-42، صص: 16، شماره 1دوره 

، ترجمه قاسم افغانستان: روحانی، مارکس و مجاهد(، 1380ماگنوس، رالف. اچ. و ادن نبی )

 زارت امور خارجه.ملکی، تهران: و

 .ی، تهران: نطالبان یسلطه سال افغانستان و پنج(، 1382) یدوح مژده،

، "قدرت در افغانستان یتیکو ژئوپل یفرهنگ اجتماع"(، 1388عباس ) نژاد،مصلی

 .168-197صص: ، 1، شماره 5سال  ،یتیکژئوپل

 م.(.2016نستان )نامه صلح دولت جمهوری اسالمی افغانستان و حزب اسالمی افغاموافقت



 

 139/ گری به مصالحه... تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی

، "فکری دینی و توسعه سیاسی در افغانستانگفتمان روشن"(، 1386نظری، محمدعلی )

 .71-94، صص: 4، شماره جامعه فردا

های اجتماعی: چارچوب مفهومی خشونت و نظام(، 1396نورث، داگالس سیسیل و دیگران )

جیدزاده، تهران: ، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مشده بشربرای تفسیر تاریخ ثبت

 روزنه.
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