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 ها در انتخابات شرکت کنیم غم نارساییلرا علی
 

ها، بهتر   های بر حق و یأس و حرمان  کشور ما است. با همه نگرانیهشتم میزان، یک روز مهم در  و  شنبه، بیست
 ی داد.أها رفت و ر  است در این روز به پای صندوق

ها  ترین بستر های سیاسی و یکی از کارا فعالیتگیری مردم در   های مهم سهم  مشارکت در انتخابات یکی از زمینه
رست است که انتخابات با همه جایگاه و اهمیتی که دارد به برای حضور شهروندان در دموکراسی تمثیلی است. د

تنهایی به معنای دموکراسی نیست. اما مشارکت در آن حتا اگر به منظور انتخاب نکردن هم باشد، نشانی از سیاسی 
 گیری بر سرنوشت خودشان است.  ها برای مشارکت در امر تصمیم  بودن شهروندان و دلبستگی آن

ها   های قرن گذشته شروع شده است، عمر کوتاهی دارد. حکومت  ر افغانستان، با این که از میانهتجربه انتخابات د
آن بودند تا از برگزاری انتخابات جلوگیری کنند یا با وجود برگزاری انتخابات، همواره جعل و تقلب   پیوسته در پی

گرایی و  نشدن فرهنگ مردم   اسی و نهادینههای گوناگون همراه آن بوده است. عدم تداوم در روند دموکر به درجه
های انتخاباتی مصدوم و معیوبیت سیاسی نهادهای انتخاباتی  باوری در این دیار از مشکالت پایدار اند. روند  مردم
های غیر دموکراتیک از  ای در پایدارسازی وفاداری تر از آن کارایی ساختارها و روابط پدرساالرانه و قبیله و مهم

 اند. وانع جا افتاده و مدام بر سر راه انتخابات بودهجمله م
گرانه موجب تبلور فرهنگی شده است که یکی از عناصر استوار آن را ترس از فردا و بیدادادامه چهل سال جنگ 

اند تا   های موجب شده  سازد. چنین حرمان هایی از جامعه می گریزی در بخش  نوعان و همبستگی  اعتمادی به هم بی
انسانی بر  های مبتنی بر همبستگی میان  های آشنا مانند، نژاد و منطقه پناه ببرند و هم به پروژه ها به حوزه انسان

جهانی نیز در  ۀهایی در گستر تر باور کنند. شکست چنین پروژه  بنیاد برابری، آزادی و خواهری و برادری کم
 فراگیر شدن این فضا کمک فراوان کرده است.

و همراهی و همرأیی با « بیگانه»و « خودی»ها به  گری ها و بیداد  خویی و تمکین به قهر و تفکیک زشتی استبداد
خواهانه   ها به ادبیات ترقی اند. حتا در مواردی برخی شوند، امر روزمره شده پنداشته می« خودی»بیدادگرانی که 

 جویند.  نیز برای توضیح و توجیه چنین امر ناپسندی توسل می
مند ساخته به فلسفه و   نظیری دروغ و ریا را نظام  مانند و کم  های پسین با وقاحت بی کمان افغانستان در سالحا

آمد انتخابات به امر عادی و الزامی بدل  دهند. این امر با آمد اند و آن را کماکان اشاعه می ارزش اعتقادی تبدیل کرده
  های مردم به جرم کارگیری از حق شهروندی  ها و انگشت  ردنهای گذشته در کشور ما گ شود. در انتخابات می

دهی جعل و دروغ ادامه دادند. انتخابات به کمک و در نتیجه   چنان به سازمان شان، بریده شدند اما حاکمان هم
لب المللی جعل و تق های ملی و بین  های استراتژیسین دهی دولتی و نهادهای انتخاباتی بر بنیاد پالیسی  سازمان

ها ریخته شدند و  های گذشته میان آنچه که به صندوق  دانستند که در برخی از انتخابات گان می  مهندسی شدند. هم
های تقلب از آنچه بر   دهند که شبکه ها بود. شواهد فراوانی نشان می ها برون کشیده شدند، فاصله آنچه که از صندوق

اند بلکه بیشتر از هر زمانی امکان دارد  ت نه تنها درس نگرفتهسر روند دموکراسی و در نهایت بر مردم ما گذش
 مسخ شوند.  یافته  آور و به ابتذال سازمان  های عذاب  های پیش رو نیز به مضحکه  که انتخابات

مانندی ظاهراً   اند و با هیجان بی  کنان تقلب و ریا دوباره به سخن آمده  بینیم که کارچاق در این روزها نیز می
 باشند. نگران وحدت ملی و اجماع مردمی در کشور ما می

انتزاعی چیز خوبی نیست برای دموکراسی و آزادی خطرناک است. دموکراسی و آزادی  ۀاجماع مردم به گون
های بسیار  ها است. اجماع در زمان ها، باورها و برنامه  آمیز اندیشه  نتیجه رقابت و رویاروی و سیالی مسالمت

های مقطعی از تاریخ در یک جامعه که در آن  دهی به بحران  شود و رفتاری است برای پاسخ  زمی میبحرانی ال
کلیت پیمان اجتماعی و هستی یک کشور در معرض تهدید جدی قرار گرفته باشد. و اجماع زمانی خوب است که 

عدالت، آزادی، صلح و ثبات باشد. ها بر بنیاد  ها و دولت های تداوم کشورها، ملت معطوف به تحکیم و تقویت زمینه
ها را برای استقرار و شکوفایی دموکراسی بگشاید. اجماع اگر زیر تهدید زورساالری و تداوم و تحکیم  بست  و بن
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ها و   پرستانه و مزدور بیگانه به وجود بیاید، امر خطرناکی است. اجماع به معنای تکی کردن گزینه های نژاد اقتدار
 تواند باشد.  از مردم نمیگرفتن حق انتخاب 

های گذشته زیاد قرین به امیدواری و موفقیت و مبین اراده آزاد مردم در کلیت   تجربه ما مردم افغانستان با انتخابات
مردم ما  برعکسواری و باور مردم به نظام سیاسی نشدند  های گذشته موجب ارتقای امید خود نبوده است. انتخابات

شان را نسبت به انتخابات و در نهایت  زده شدند، اعتماد  ها احترام گذشته نشد، دل ه آرای حقیقی آنبه دلیل این که ب
بها پنداشتن   گان و کم  دهنده های رأی میلی مردم به ثبت نام در لیست  های بی دموکراسی از دست دادند. یکی از علت

تلقی که رای مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور  شان نیز در همین جا نهفته است. وقتی که این  های رأی ورقه
 ۀگیرند، به باور و اندیش ها اند که بر مقدرات مردم تصمیم می تاثیری ندارد و این زورمندان و حامیان خارجی آن

ارزش بپندارند و آن را در بدل بهای ناچیزی بفروشند؛   شان را بی  جمعی بدل شود، طبیعی است که مردم رأی
کرداری و تخطئه مسخ   ستیز شوند. وقتی سیاست به نظام فراگیر دروغ، نادرست  گریز شوند و حتا سیاست  سیاست

هایی نیز انبوهان مردم را فرا گیرند،   تر از هر زوارش، تطاول و جفا نباشد و چنین پدیده شود و کنش سیاسی بیش
تالشی برای سازماندهی امور سعادت و  ۀمثابشود. مردم و شهروندان از سیاست به  کار آرمانی سیاسی دشوار می

هایی در   یابد. چنین حالت  گی سیاسی به امر جمعی ارتقا می  مرده شوند و دل خوشبختی انسان و جامعه بیزار می
های سیاسی و کمبود ساختارهای مردمی و ابزارهای گفتمانی و روابط   هایی که مبتال و معروض به کاستی سرزمین

  یابند. در مطالعات ظهور فاشیسم و نظام اند، به آسانی شیوع می م برای پایدارسازی باورهای شهروندیاجتماعی الز
ای شدن قهر  باوری و توده  های شیوع فاشیسم  های توتالیتر در اروپای قرن بیستم در این مورد که یکی از علت

ی نگهبان دموکراسی نهفته بوده است، توافق ها  مدنی و سازمان ۀهای جامع فاشیستی، در ضعف ساختارها و نهاد
های سعادت  باوران به ارزش های سیاسی برای تردستان و بی  وجود دارد. طبیعی است که در چنین فضاهایی میدان

ها بیشتر   دموکرات ۀو یا در عدم حضور جسوران« ها غیبت دموکرات»شود و دموکراسی در  تر آماده   جمعی بیش
 ببیند. آسیب 

داری   های حتا ناتوان مشارکتی، موجب میدان های سیاسی جمعی و عدم دفاع فعال از امکان  رفتارعدم حضور در 
 شود.  ستیزان و اشاعه فرهنگ ابتذال زیر نام دموکراسی می  تر دموکراسی بیش

تمالی ریاست های انتخاباتی اح ایم که عمالً کارزار ما هنوز پیکارهای انتخاباتی مجلس ملی را به پایان نبرده
های   برنامه ۀجمهوری برای سال آینده شروع شده است. اما تمرکز بازیگران سیاسی به جای اقناع مردم با ارای

دهی سیاست خارجی برای کشوری که باید   ها به منظور تامین صلح و سازمان ها و برنامه اصالحی، ارایه طرح
اند روی این که چه کسی با چه کسی، کدام تبار با کدام تبار   دارای استقالل سیاسی بشود، متمرکز و معطوف شده

های   سازی برنامه  زده در پی پیدا کردن مجریان برای اجرایی  اند. چنین سیاستی ابتذال در پی ایجاد تیم مشترکی
ای بیمار را ه  سازد. و این همه مضحکه های قبایل و عشایر می ها را برای ایتالف سیاسی متعالی نیست، بلکه برنامه

هایی نه آرزوی برحق ساکنان   های پسین نشان داد که با چنین سیاست  کند. تجربه سال زیر نام انتخابات حقنه می
شود.  گذار به یک جامعه شهروندی فراهم می ۀیابند و نه هم زمین این کشور برای مشارکت دموکراتیک تحقق می

چه که آزموده شد و به بحران انجامید،   بست باید از آن  کستاندن بنهای پسین نشان داد که برای ش  گرد سال  عقب
 های دیگری را جسورانه گشود. جدا شد. فصل

اند بلکه موجب کسب قدرت برای   گشا نبوده  برنامه نه تنها راه  های بی  بندی  سالیان پسین و سهمیه  تجربه
ه شده امروزین که موجب شده است بسیاری از نهادین ۀگران تباری شدند. فاجع  طلبان و تصفیه انحصار

ساحت  ۀهای یأس سر بدهند، سرنوشت محتوم نیست. کران طلبان بر پیکر خونین حاکمیت مردم آیه  دموکراسی
توان بدون   گذار به سوی عدالت را نمی های دشوار  طلبی بسیار گسترده است و وادی  خواهی و عدالت  آزادی

 تالش و پیکار عبور کرد.
داد حتا اگر برای تمرین دموکراسی شکلی هم شده باشد؛ جدا از این که افرادی هستند که   برای روز شنبه باید رأی

توانند در ارکسترای همسو و  سزاوار انتخاب شدن اند و باید انتخاب شان کرد. اینان اگر کار دیگری نتوانند، می
 شان شوند.  صدایی  آوای بیداد زورمندان و مافیا مخل هم  هم
 

 پایان
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