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داکتر محمد شفقخواتي1

چکيده

انتخابات به عنوان جلوۀ ملموس دموکراس��ي و تحزب به عنوان چرخ دندۀ دموکراسي و موتور
محرک آن بهش��مار میرود .نوش��تار حاضر در پي توصيف ماهيت انتخابات و ویژگیهای آن در
افغانستان است .در اين نوشتار نشانداده شده است که انتخابات ،تحزب و دموکراسي در افغانستان
گرانبار از مطالبات و گرايشهاي قومي و متأثر از منطق سیاس��ی قبیلهای اس��ت و چيزي که ما از
آن به دموکراس��ي ياد ميکنيم و انتخابات به عنوان يکي از نمادهاي عيني آن بهش��مار ميرود ،در
واقع «دموکراس��ي صوري» و مش��حون از ارزشهای قومي و رویکرد قبیلهای به این پدیده اس��ت.
«دموکراسي صوري» نهتنها دموکراسي نيست ،بلکه با «شبهدموکراسي» نيز فاصلۀ زيادي دارد .ماهيت
قومي انتخابات از طريق بررسي چند انتخابات در سالهاي گذشته توصيف شده است .قسمت دوم
نوشتار نيز ،به راهکارهاي نجات انتخابات ،تحزب و دموکراسي در افغانستان از دام قوميت و منطق
قبیلهای اختصاص يافته است.
کليدواژهها :انتخابات ،قوميت ،تحزب ،جامعۀ مدني ،دموکراسي ،فرهنگ سياسي.
 . 1دکترای اندیشهی سیاسی ،استاد دانشگاه و سردبیر سه روزنامه آسیا تایمز.
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درآمد

انتخابات ،درواقع تجلي ارادۀ مردم ،راهي براي تعيين سرنوش��ت اعضاي يک جامعۀ سياس��ي،
ابزاري براي مهار قدرت و باالخره نماد ملموس دموکراسي است .در دموکراسي اين فرض بنيادي
مقبول افتاده است که مردم خود بايد سرنوشت خويش را تعيين کنند و رضايت شهروندان در تبعيت
از دس��تگاه حاکمه ،از متغيرها و عناصر اساس��ي در فلسفۀ سياسي دموکراس��ي بهشمار ميرود .راه
کشف مشروعيت حکومت در يک فلسفۀ سياسي و نظام دموکراتيک ،رضايت و مقبوليت عمومي
اس��ت .تعيين سرنوشت در يک جامعۀ سياسي که از افرادي با ساليق متفاوت و تمايالت گوناگون
تش��کيل شده اس��ت ،از طريق برگزاري انتخابات آزاد شفاف و عادالنه ممکن ميگردد و جز اين،
راهي براي ابراز اراده و نش��اندادن رضايت يا عدم رضايت از دستگاه حاکمه و دولتمردان وجود
ندارد.
بنابراين ،فلس��فۀ وجودي انتخابات ،اين فروض اس��ت که .1 :م��ردم صاحبخردند و ميتوانند
گزينش نمايند؛  .2مردم حق دارند که خود سرنوشت خويش را تعيين کنند؛  .3حکومت و دستگاه
حاکمه بايد مش��روعيت خویش را از طريق مقبوليت همگاني يا رضايت عامه کس��ب نمايد؛  .4راه
ديگری براي کشف رضايت مردم ،تشخيص ميزان مقبوليت دستگاه حاکمه و عملکرد دولتمردان
از نظ��ر مردم ،تا کنون به جز برگ��زاري انتخابات آزاد وجود نداش��ته و راهکار ديگري نیز تاکنون
کشف نشده است.
در اين ميان ،احزاب نيز چرخدندۀ دموکراسي ،زمينهساز تجلي آن اراده و کانال وصل فرمانرواي
دموکرات و فرمانبر آزاده و داالني براي انعکاس خواس��تههاي مردم به حکومت و انتقال انتظارات
حکومت به مردم است .بنابراين ،احزاب نقش واسط را در فرايند حکومت مردم بر مردم ايفا نموده
و واسطۀ تبارز و تجلي ارادۀ جمعي مردم در ادارۀ جامعه است.
کشور ما نيز پديدۀ انتخابات و تحزب را با فراز و نشيبها ،ضعفها و نقصهايي ،عمدتاً از عصر
سلطنت محمدظاهرشاه از سالهاي دهۀچهل قرن حاضر شمسي که به دهۀ دموکراسي معروف است
(1342-1352هـ.ش ).تجربه نموده اس��ت .اين روند در عصر حاکميت کمونيس��تي کابل و تا دورۀ
پيروزي مجاهدين و سقوط حکومت کمونيستي در کشور ادامه داشت .اما نقطۀ عطف روند تشکيل
حزب و برگزاري انتخابات سراس��ري و آزاد ،دورۀ پساطالبانيس��م است .در دهۀ حاضر ،تحزب در
کش��ور بيشتر رونق يافته و بيش از صد حزب در وزارت عدليه ثبت شده است .همچنين ،از زمان
س��قوط رژيم طالباني تاکنون ،بهجز انتخابات نمايندگان لويهجرگ��ۀ اضطراري و لويهجرگۀ قانون
اساس��ي ،سهانتخابات سراسري و آزاد در کش��ور برگزار گرديده است (يک دور انتخابات شوراي
ملي و شوراهاي واليتي و دو دور انتخابات رياست جمهوري).
اين نوشتار در پي پاسخ به اين پرسش است که «ماهيت انتخابات و تحزب در افغانستان چيست
و داراي چه ويژگيهايي است؟» گمانۀ اين نوشتار نيز آن است که «انتخابات و تحزب در افغانستان
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بهشدت متأثر از عنصر قوميت است و بر مبناي الزامات قومگرايي سامان مييابد».
بهجهت ملموسبودن فرضيۀ فوق و عينيت آن در جامعۀ ما ،اثبات اين فرضي ه کارچندان دشواري
نمينمايد و دادههاي زيادي ميتواند شواهد اين فرضيه را فراهم آورد .بنابراين ،اصل اثبات ماهيت
قومي انتخابات و تحزب ،نياز به زحمت فراوانی ندارد و بعيد ميدانم که مخالفان جدي داشته باشد.
بههمين جهت ،آنچه از نظر اين نوش��تار مه م اس��ت ،ارايۀ راهکارهايي براي عبور از دام قوميت و
رهايي از احزاب قومي و دموکراس��ي قوممدار است .هدف آن است که را ه برونرفت از وضعيت
ي انتخابات و
موجود جستوجو شده و را ه حلي براي جايگزيني انتخابات و انتخابهاي ملي بهجا 
انتخابهاي قومي و تشکيل احزاب ملي بهجاي احزاب قومي ارايه گردد.
 .1مفاهيم و متغيرها

نوش��تار حاضر حول محور سهمفهوم و متغير ساماندهيشده است .1 :انتخابات .2 ،تحزب و .3
قوميت .مطابق فرضيۀ اين نوش��تار« ،قوميت» متغير مس��تقل و «تحزب» و «انتخابات» دو متغير وابسته
هس��تند .قبل از پرداختن به بررس��ي ماهيت انتخابات و تحزب در افغانس��تان ،توضيح مختصري در
ارتباط با مفاهيم و متغيرهاي ذکر شده ضروري مينمايد.
 .1-1انتخابات

ابوالفضل قاضي انتخابات را چنين تعريف ميکند:

«انتخابات ،مجموعة عملياتي اس��ت که در جه��ت گزينش فرمانروايان يا تعيين
ناظراني براي مهارکردن قدرت ،تدبير ش��ده اس��ت .از اين ديدگاه ،انتخابات به
معناي فنون گزينش و شيوههاي مختلف تعيين نمايندگان است .ابزاري است که
به وس��يلۀ آن ميتوان ارادۀ شهروندان را در شکلگيري نهادهاي سياسي و تعيين
1
متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد».
انتخابات در دموکراسيها شيوۀ معمولي تغيير در هيأت حاکمه و دستبهدستشدن قدرت ميان
احزاب سياسي است 2.از آنجا که انتخابات تجلي ارادۀ مردم است ،ميتواند شاخصي براي کشف
ديدگاه مردم در زمينۀرضايت از وضع موجود (در صورت رأيدادن به حزب حاکم) و يا تمايلشان
به تغييرات در جامعه و سياستهاي حکومت (در صورت رأيدادن به حزب يا احزاب مخالف حزب
ک جامعه
حاکم و روي کار آمدن اپوزيسون) باشد .البته اين در صورتي است که نظام حزبي در ي 
نهادينه شده باشد .در کشورهايي که نظام حزبي به خوبي نهادينه شدهاست ،با تغيير احزاب حاکم،
سياس��تهاي حاکم نيز تح��ول ميپذيرد .پس انتخابات ميتوان��د از طريق تمديد حاکميت حزب
حاکم يا روي کار آوردن احزابي که اپوزيس��ون بهشمار ميروند ،تغييرات بنيادي در رويکردها و
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سياستهاي حکومت در عرصههاي گوناگون پديد آورد.
 .1-2حزب و تحزب

از حزب تعاريف گوناگوني صورت گرفته است .در ذيل به چند تعريف که از سوي انديشمندان
غربي ارايه شده است ،اشاره نموده و سپس خود از مفهوم حزب تعيين مراد خواهيم نمود:
 .1ادموند برک در تعريف حزب ميگويد[« :حزب] هيأتي از مردم اس��ت که بهخاطر پيشبرد
3
منافع ملي با کوشش مشترک بر اساس برخي اصول سياسي مورد توافق ،متحد شدهاند».
 .2گتل نيز معتقد است که« :حزب سياسي مرکب از گروهي از شهروندان کمو بيش سازمانيافته
اس��ت که به عنوان يک واحد سياس��ي عمل ميکنند و با اس��تفاده از حق رأي خود ،ميخواهند بر
4
حکومت تسلط پيدا کنند و سياستهاي عمومي خود را عملي سازند».
 .3جيل کريس��ت در تعريف حزب ميگويد[« :حزب] گروه سازمانيافتۀ شهرونداني است که
داراي نظريات سياسي مشترک اند و با عمل به مثابۀ يکواحد سياسي ميکوشند بر حکومت تسلط
يابند .هدف اصلي يک حزب اين اس��ت که عقايد و سياس��تهاي خود را در س��طح سياسي رواج
5
دهد».
قانون احزاب افغانستان نيز حزب را چنين تعريف نموده است« :حزب سياسي بر اساس اين قانون
جميعتی سازمانيافته از اشخاص حقيقي است که طبق احکام اينقانون و اساسنامة مربوط براي نيل
به اهداف سياسي در سطح ملي يا محلي فعاليت مينمايد6».
در مجم��وع ميت��وان گفت که حزب عبارت اس��ت از :گروهي از افراد جامع��ه که با اعتقاد و
ايمان به برخي اصول (سياس��ي ،اقتصادي و )...و داش��تن اهداف مشترک  ،در يک سازمان متشکل
ش��ده و ضمن داشتن يک شعبۀ مرکزي ،از طريق شعبهها و قسمتهاي مختلف در مناطق ديگر ،با
يکديگر ارتباط متقابل و مستمر دارند و ميکوشند تا از طرق مسالمتآميز ،براي رسيدن به اهداف
خويش و اجراي اصول موردنظر خويش ،حکومت و قدرت را بهصورت مستقيم در دست گيرند،
و در صورتي که به قدرت نرس��ند و حزب رقيب بر س��رير قدرت باشد ،به عنوان اپوزيسيون و ناقد
حکومت.
در ارتباط با فلسفۀ وجودي و کارويژههاي احزاب نيز بايد گفت که مهمترين فعاليت احزاب در
زمينۀ انتخابات و کس��ب آراء صورت ميگيرد .افراد فعال از نظر سياسي ،معموالً براي خود هويت
حزبي قائل ميش��وند و نسبت به حزب خاصي تعلق خاطر و وابستگي پيدا ميکنند و همين تعلق و
وابستگي بر رفتار انتخاباتي و رأي افراد تأثير تعيينکننده دارد .عوامل مختلفي چون تعلقات طبقاتي،
مذهبي ،قومي و غيره به نوبۀ خود س��اختار نگرشهاي افراد نس��بت به اح��زاب را تعيين ميکنند و
موجب هويتيابي حزبي ميش��وند .احزاب سياسي معموالً براساس ساختار شکافهاي اجتماعي
ل گرفتهاند .سياسيشدن ش��کافها موجب تشکيل احزاب و هويتهاي حزبي در حول آنها
شک 

قومکراسي و قبیلهساالری؛

11

ميگردد.
در مجم��وع ،احزاب نقش اساس��ي در تبلور حکومت دموکراتيک و تمثيل ارادۀ مردم داش��ته
و دموکراس��ي و حکومت نمايندگي بدون احزاب سياس��يِ سازمانيافته ،در حقيقت همانند کشتي
بيناخدا يا قايقبدون پارو ميماند .چنانکه قانون احزاب افغانستان نيز دموکراسي و تحزب را الزم
و ملزوم هم ميداند« :اس��اس سيس��تم سياسي دولت افغانس��تان مبتني بر دموکراسي و تعدد احزاب
8
سياسي ميباشد».
به لحاظ نظري نيز ،براي تحزب ميتوان مباني نظري زير را نام برد .1 :پلوراليس��م و تکثرگرايي
سياس��ي.2 ،رقابت سياسي .3 ،مش��ارکت سياسي ،و  .4حق رأي ش��هروندان .در جامعۀ اسالمي نيز
ميتوان مباني فقهي زير را به عنوان مجوز تحزب بر شمرد.1 :تکليف امر به معروف .2 ،اصل شوري،
 .3بيعت به عنوان يک حق و نيز تکليف .4 ،ايدۀتأمين عدالت اجتماعي .5 ،تکثرگرايي اعتقادي و
 .6اجتهاد تخطئهپذير.
7

 .1-3قوميت

«قوم» مجموعهاي از افراد گروههاي بههمپيوسته هستند که داراي روابط و پيشينۀ پيوند خانوادگي
وسرگرفته از يکتبار بر اثر گسترش يک يا چند خانوادۀ پيوسته باشند ،و اين مجموعه داراي نژاد،
زبانوفرهنگ ،و منطقۀ زيس��ت مش��ترک هس��تند.« 9قوميت» و «قومگرايي» نيز يعني تنظيم رفتار
سياس��ي بر اساس منافعقومي وپيجويي منافع قومي در برابر منافع اقوام غيرخودي يا ترجيح منافع
قوم در برابر التزام به منافععام ملي در دروننظام سياسي حاکم بر يک قلمرو سرزميني معين.
کش��مکشهاي قومي و نژادي هميش��ه در زندگي سياسي و تکوين و اضمحالل دولتها نقش
داش��تهاند .فتح سرزمين یکقوم بهوسيلۀ قومي ديگر يکي از عوامل تشکيل دولتها بوده است .در
تاريخ انديشههاي اجتماعي و سياسي ،انديشۀ برتري نژادي و قومي از انديشههاي بسيار کهن و رايج
اس��ت .از نظر جامعهشناسي سياس��ي ،مبحث اقليتهاي قومي و ملي و رابطۀ آنها با قدرت دولتي،
مبحث مهم است .عنوان اقليتهاي ملي در مورد گروههاي قومي و فرهنگي خاصي بهکار ميرود
که در درون کش��وري بهس��ر ميبرند که دولت آن تحت سلطۀ قوم ديگري است .پيدايش مشکل
اقليتهاي ملي و قومي در درون کش��ورها ،حاصل پيدايش ناسيوناليس��م نوين بوده اس��ت که هم
موجب تقويت احس��اس همبستگي قومي اقليتها شده و هم احساسات ناسيوناليستي قوم حاکم را
10
تقويت کردهاست.
با توجه به فرضي ه و مفاهيم مطرحش��ده ،متغير مستقل اين نوشتار «قوميت» و دو متغير «انتخابات»
و «تحزب» متغيرهاي وابس��ته بهشمار ميروند .يعني ،متغير قوميت روي تحزب و انتخابات اثرگذار
اس��ت و اين دو ،معلول علتي به نام قوميت اس��ت .از جهتي ميتوان گفت که قوميت متغير مستقل،
تحزب متغير واسط ،و انتخابات متغير تابع و وابسته است .يعني فرهنگ قومي و عقالنيت و آگاهي
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سياس��ي قومي س��بب تحزب بر مبناي قوميت ش��ده و احزابي قومي بهنوبۀ خود ،سبب ميشود که
انتخابات نيز رنگ و بوي قومي به خود گرفته و رقابتهاي سياس��ي و گزينشها نيز با گرايشهاي
قوم��ي صورت پذيرد .احزاب از طريق تبليغات و تحريک و تش��ويق مردم ،ميتوانند گرايشهاي
ِ
تبليغات
قومي را پررنگ نموده و از عنصر قوميت براي رسيدن به هدف ،کمک گيرند .حتي بدون
س��ازماندهي شده از س��وي احزاب ،از آنجا که احزاب در ذات خود قومي است ،هر قومي منتظر
موضعگيريها و معامالت سياس��ي رهبران قوم خود میباش��ند و خود را وابسته به حزب قوميشان
ميدانند .بههمين جهت ،سياس��تهاي اعالمي و و اعالن مواضع از سوي رهبران قومي که در رأس
احزاب سياسي قرار دارند ،بهنحوي جهتدهي مردم به سوي کانديد مورد نظرشان بهشمار ميرود.
هرچن��د در جامعهاي که فرهنگ و عقالنيت قومي غالب باش��د ،بدون تحريک احزاب نيز مردم با
گرايشه��اي قومي به پاي صندوقهاي رأي آمده و ب��ه کانديد قومي رأي خواهند داد .اما احزاب
به عنوان حلقۀ وصل مردم و قدرت حاکميت ،ميتوانند نقش واسط و ميانگر را نيز ايفا نموده و با
ي دهندگان ،حس قومي آنا ن را بيشتر تحريک کنند.
صحهگذاشتن به گرايش قومي رأ 
ّ
وجه آرماني يک انتخابات دموکراتيک در يک جامعۀ مدرن و متمدن آن اس��ت که احزاب بر
بنيادانديش��ههاي خاصي در زمينههاي اقتصاد ،سياس��ت و فرهنگ و در عرصههاي متفاوت مسائل
داخلي و روابطخارجي يک کشور ،استراتژيها و تاکتيکهاي خود را مشخص نموده و به صورت
خطمشي عملي ،بهسمع و نظر مردم برسانند و با تبليغ از انديشۀ خود ،وارد بازار و کاروزار انتخاباتي
ش��وند .در جامعۀدموکراتيک ،مردم نيز به سياس��تها و خطمش��يها رأي ميدهند نه به اشخاص.
بنابراين ،در يک جامعۀدموکراتيک ،فعاليتهاي سياس��ي و خطمش��يهاي احزاب و نيز گزينش
مردم ،بر مبناي عقالنيت مدرن و براساس ميزان کارآيي و مؤثريت سياستهاي يک حزب است.
در چنين جامعهاي ،وابس��تگيهاي خوني يامذهبي رنگ ميبازد و مهم سياس��تهاي کالن ملي و
بينالمللي يک حزب و جريان است.
 .2ماهيت انتخابات و تحزب در افغانستان

چنانکه در فرضيۀتحقيق يادآوري ش��د ،انتخابات در افغانس��تان تاکنون بهش��دت تحت تأثير
گرايشهاي قومي بودهاست .عقالنيت سياسي قومي و آگاهي سياسي شهروندان افغانستان که مولود
قوميت اس��ت ،برجس��تهترين متغير در معامالت نخبگان سياسي و رايزنيها و ائتالفهاي احزاب و
جريانهاي سياس��ي بوده است .از ديگر سو ،آگاهي سياسي قومي بيشترين تأثير را در جهتدهي
آراي مردم به سوي کانديد خاصي داشته است.
 .2-1تحزب و قوميت

قانون اساسي جديد افغانستان ،تشکيل حزب بر مبناي قوميت و مذهب را ممنوع ميداند .تمامي
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احزابي که تا کنون در وزارت عدليه ثبت شدهاند نیز ،استراتژيها و خطمشيهاي خود را ملي اعالم
نم��وده و خود را فراقوم��ي معرفي ميکنند .اما در عمل يکحزب فراقوم��ي هم وجود ندارد .البته
برخي جريانها که متش��کل از تعدادي از احزاب بهش��مار ميرود ،تا حدودي ترکيب اعضايشان
را فراقومي س��اختهاند ،اما در عمق آگاهي سياسي اين جريانات و اعضاي آن نيز قوميت را ميتوان
بهخوبي مشاهده نمود.
احزاب موجود بس��يار تالش نمودهاند تا خود را فراقومي جلوه دهند ،اما اين امر نه ممکن ش��ده
است و نه ممکن خواهد شد .زيرا از آغاز اين احزاب بر مبناي قوميت تشکيل شده و پس از تشکيل بر
بنياد قوميت ،امکان فراقوميشدن وجود نخواهد داشت .حزب فراقومي زماني ممکن ميگردد که از
اساس فراقومي و عاري از گرايشهاي قومي تشکيل شود .در واقع سنگبناي تشکيل احزاب قومي
از هنگام تش��کيل جبهات مبارزه عليه رژيم کمونيستي گذاشته شد .گرچه خود احزاب کمونيستي
نيز کامال بر مبناي شکاف قومي پايهگذاري شدهبود .حزب دموکراتيک خلق افغانستان بهزودي بر
اس��اس شکاف قومي به سهشاخۀ خلق (اکثريت پش��تون) ،پرچم (اکثريت تاجيک) و شعلۀ جاويد
(اکثريت هزاره) تقسيم شد.
جهاد مردم کش��ور عليه تجاوز ارتش س��رخ ،مبارزۀش��ان با رژيم کمونيستي و تشکيل احزاب
جه��ادي نيز با عنصر قوميت گره خورد .ب��دون ترديد ،آغاز حرکت مجاهدين بر مبناي عقيده بود.
اما عقيده در حد ايدئولوژي و ش��عار متوقف ش��د و نمود عملي نياف��ت .آنچه در عمل مجاهدين
بهخصوص در فرداي سقوط دولت کمونيستي نمود يافت ،قوميت بود .مسلمانان و رهبران اسالمي
افغانس��تان متأثر از جريان کلي اسالمگرايي در جهان اسالم به مبارزه عليه طاغوت زمان (حکومت
مارکسيستي و حامي آن شوروي) پرداختند .اما اين حرکت جهادي و اسالمگرايانه که ميتوانست
در عبور از قوميت و عقالنيت قبيله بس��يار مؤثر واقع ش��ود ،در جامعۀ قبيلهاي افغانستان بهزودي در
چهارچوب قبيله و قوميت قرار گرفت و از همان آغاز ،احزاب با رويکرد قومي شکل گرفت و هيچ
حزب فراقومي را نميتوانيم مش��اهده کنيم .رهبري واحد فراقومي وجود نداش��ت و کمتر حرکت
اس�لامگرايانهای در جهان اس�لام به مانند حرکت جهادي مردم افغانستان با عناصر قومي و قبيلهاي
آميخته بودهاس��ت .در همان آغاز نهضت ،قدرت عنصر قبيله و قوميت،و سلطۀ آن بر عنصر عقيده
را بهخوبي ميتوان مش��اهده نمود .حکمتيار که در ابتدا از ياران رباني و شاگردان او تلقي ميشد
و همه با رويکرد اس�لامگرايانه به مبارزه آغاز ميکنند ،ب��هزودي راه خود را از رباني جدا نموده و
به تشکيل حزب جديد پشتوني ميپردازد .طبيعي است که در فرداي پيروزي اين احزاب قومي در
برابر هم سنگر بگيرند و اين مخاطره از همان اول با تشکيل احزاب اسالمي قومي قابل پيشبيني بود
و کام ً
ال طبيعي است که بر سر تقسيم قدرت و تصاحب پستهاي دولتي ،بهراحتي به نزاع برخيزند
و احزاب قومي هرکدام بهدنبال منافع قوم خود باش��ند و از اول چنين مسيري را خواسته يا ناخواسته
انتخاب کرده بودند.
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بههر صورت ،مجاهدين و دولت اس�لامي آنان ،عقالنيت قومي و قبيلهاي را در افغانستان هرچه
بيشتر از پيش نهادينه کردند و قوميت و قبيلهگرايي را از مرکز ناخودآگاه مردم افغانستان به خودآگاه
آنان تبديل نمودند .اگر مجاهدين در فرداي پيروزيشان بر مبناي عقالنيت قومي و قبيلهاي حرکت
نميکردند و به اخوت اسالمي معتقد ميبودند ،امروز ما گامهاي بلندي را به پيش برداشته بوديم و
انتخابات و دموکراسي ما شايد کمتر رنگ قومي به خود ميگرفت .اما مجاهدين نهتنها از عقالنيت
قومي و قبيلهاي خارج نش��دند ،بلکه به آن عمق بيش��تري بخشيدند که آثار و پيامدهاي آن تا امروز
دامن ملت ما را گرفته اس��ت .از آنجا که ماشين و چرخدندۀ دموکراسي در افغانستان قومي است،
کارکرد اين ماش��ين و ارادۀ مردم نيز که از طريق انتخابات بروز و نمود مييابد ،رنگ قومي بهخود
گرفته است.
نکتۀ جالب در اين زمينه آن است که برخي جريانات با داعيۀ وحدت ملي و اتحاد اقوام ايجاد شده
و از پسوند ملي و واژههايي چون اتحاد ،وحدت و ...نيز بهر ه ميبرند :جبهه متحد ملي ،شوراي متحد
ملي ،اتحاديۀ اقوام افغانستان و ...در حاليکه اعضاي اين جريانات همه وابسته به يک قوم و حداکثر
دو قوم است يا مشارکت جدي تمامي اقوام در اين جريانات مشاهده نميشود .بهعنوان نمونه ،جبهه
متحد ملي عمدتاً از س��ران تاجيک تشکيل شدهاست که فقط تعداد اندکي از شخصيتهاي درجه
دوم پش��تون در آن حضور دارند و سادات ش��يعه نيز به اين گروه پيوسته است .اين جريان در واقع
اپوزيسيون بهشمار ميرود %99 .اعضاي شوراي متحد ملي نيز از تاجيکتباران هستند .فرق شوراي
متحد ملي و جبهۀ متحد ملي در آن است که جبهه از سران مجاهدين و فرماندهان و بازيگران سياسي
مطرح تاجيک و برخي سياسيون شيعه تشکيل شدهاست ،اما شوراي متحدملي بيشتر از روشنفکران
تاجيک تش��کيل شدهاست .اينکه يک قوم چگونه ميتواند با تشکيل يکجريان اتحاد يا وحدت
ملي را بهوجود آورد ،پاس��خش شايد روشن باش��د .در کنار اين جريانات ،گروهبنديهاي ديگري
نيز وجود دارد که صراحتاً با پسوند قومي ابراز وجود نمودهاند .مانند شوراي ترکتباران افغانستان،
اتحاديۀ قزلباشان افغانستان و. ...
 .2-2ماهيت قبيلهاي دموکراسي و سرشت قومي انتخابات

مردم افغانس��تان انتخابات سراس��ري و آزاد را پس از س��قوط رژيم طالبان تجربه کردهاند و در
طي اين هشتس��ال ،س��هبار به پاي صندوقهاي رأي رفتهاند (دو دور انتخابات رياستجمهوري و
يکدور انتخابات پارلماني و ش��وراهاي واليتي) .اما انتخابات در افغانس��تان تاکنون بهشدت تحت
تأثير گرايشهاي قومي بوده است .عقالنيت سياسي قومي و آگاهي سياسي شهروندان افغانستان که
مولود قوميت است ،برجستهترين متغير در معامالت نخبگان سياسي و رايزنيها و ائتالفهاي احزاب
و جريانهاي سياسي بودهاست .از ديگر سو ،آگاهي سياسي قومي بيشترين تأثير را در جهتدهي
آراي مردم بهس��وي کانديدي خاصي داشته اس��ت .از آنجا که ماشين و چرخدندۀ دموکراسي در
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افغانستان قومي است ،کارکرد اين ماشين و ارادۀ مردم نيز که از طريق انتخابات بروز و نمود مييابد،
رنگ قومي به خود گرفته است .در ذيل به سه پديدۀ «ترکيب معاونان رياستجمهوري»« ،رقابتها و
مبارزات انتخاباتي» و «رأي قومي» ،بهعنوان شواهد حضور عنصر قوميت در انتخابات ،اشاره ميشود.
در ادامه ،تالش خواهد ش��د تا در مورد اين واقعيت تنها از طريق بررسي مختصر روند برگزاري دو
دور انتخابات رياستجمهوري ،توضيحاتي ارايه گردد .اين بررسي شامل گزينش و ترکيب معاونان
رياستجمهوري ،رقابتهاي انتخاباتي و نهايتاً رأيدهي مردم خواهد بود.
 .2-2-1ترکيب معاونان رياستجمهوري

چنانک��ه در دو دورۀ انتخابات رياس��تجمهوري (س��ال  1383و س��ال  )1388ش��اهد بوديم،
نامزدهاي رياس��تجمهوري ،توجه به مس��ألۀ قوميت را در رأس برنامهريزيها و اقدامات خود در
عرصۀ رقابتهاي انتخاباتي قرار دادهبودند .گزينش معاونان رياس��تجمهوري از دو قوم متفاوت با
قوميت خود کانديد رياس��تجمهوري ،يکي از نمونههاي توجه نامزدان به مسألۀ قوميت است .در
ارتباط با اين سنت يا قانون نانوشته ،بايد گفت عليرغم آنکه نميتوان نيات مثبت برخي نامزدها را
در مش��ارکت سياسي عادالنه و توجه مثبت به مسألۀ قوميت و برخورد واقعبينانه با اين پديد ه ناديده
گرفت ،اما بهنظر ميرس��د ک��ه اين عرف در نزد برخي نامزدها بيش از آنکه به منظور مش��ارکت
سياسي عادالنۀ همۀ اقوام و بهمنظور تأمين عدالت سياسي باشد ،براي کسب رأي و افزایش ضريب
پيروزي اس��ت .نامزد متعلق به يک قوم ،تالش ميکند ت��ا آراي اقوام ديگر را از طريق نفوذ معاون
مورد نظرش که متعلق به اقوام ديگر است ،جلب و جذب نمايد و بهاينترتيب ،ضريب پيروزي خود
را باال ببرد.
باز بايد تأکيد نمود که نميتوان قضاوت کام ً
ال منفي و بدبينانه به اين عرف معمول داشت .بهطور
مسلم ،بخش��ي از عواملي که سبب شدهاست نامزدهاي رياس��تجمهوري معاونان خود را از اقوام
ديگر انتخاب کند ،توجه به مش��ارکت سياس��ي همۀ اقوام بوده است .اما اين امر جزءالعلت بهشمار
ميرود و جنبۀ ديگر قضيه همان باال بردن شانس پيروزي و کسب آراي بيشتر از ميان اقوام گوناگون
است .همه ميدانند که يک قوم بهتنهايي نميتواند يک نامزد را به پيروزي برساند و بايد ترکيبي از
آراي اقوام گوناگون پديد آيد تا نامزدي به کرسي رياستجمهوري نزديک شود.
 .2-2-2رقابتهاي انتخاباتي

دو دور انتخابات رياستجمهوري و يک دور انتخابات پارلماني در فضاي پساطالباني ،بهخوبي
تأثي��ر عنص��ر قوميت در انتخاب��ات و حرکت بازيگران سياس��ي ما را بر مبن��اي قوميت به نمايش
گذاش��ت .اگر به بازيهاي سياس��ي و رقابت در جريانانتخابات و مب��ارزات انتخاباتي دوميندور
رياستجمهوري نيک بنگريم ،حضور پررنگ عقالنيت قومي وفرهنگ قبيلهاي را بهخوبي مشاهده
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ميکنيم .تعامالت و چانهزنيها ،کنارآمدنها و کناررفتنها ،دوس��تيها ودش��منيها ،پيوستنها و
گسس��تنها ،انتخابکردنها و انتخابشدنها و ،...همه ريشه در عقالنيت قومي و فرهنگقبيلهاي
دارد ،اما پوستين دموکراتيک بر تن نموده و با پندارهاي باطل دموکراتيک ،حتي خود را نيز فريب
دادهايم .به عبارت ديگر ،در جامعۀ قومي و قبيلهاي ،مفاهيم مدرن نيز با از دس��تدادن اصالت خود
رنگباخته و ماهيتشان استحاله ميشود.
هريک از نامزدان پست رياستجمهوري با درک نقش عنصر قوميت در پيروزيشان در کاروزار
انتخاباتي ،تالش نمود تا با ائتالف و سازش با نخبگان و شخصيتهاي مطرح قومي ،چانس پيروزي
خ��ود را ب��اال ببرد .وعده و وعيدهاي زيادي از س��وي نامزدها به نمايندگان قومي داده ش��د که در
عمليبودن اين وعدهها ،تعهد نامزدان و توانايي ايشان براي عمل به اين وعده و وعيدها ،ترديدهاي
جدي وجود داشته و دارد.
 .2-2-3رأي قومي

ش��ايد کمتر کس��ي ترديد کند که دو دوره انتخابات رياس��تجمهوري و يک دوره انتخابات
ش��وراي ملي و ش��وراهاي واليتي در دورهي پس��اطالباني ،متکي بر گرايشهاي قومي و محلي و
منطقهاي بوده اس��ت .رأي بر مبناي وابستگيهاي خوني و بر معيار قوميت ،هم در انتخابات شوراي
ملي نمود و بروز يافت و هم در دو دوره انتخابات رياستجمهوري خود را بهخوبي نشان داد .اما دو
انتخابات رياستجمهوري بهتر ميتواند اين واقعيت را در سطح کالن و در مقياس تقسيمبنديهاي
قومي توضيح دهد .دليل اين امر نيز آن اس��ت که انتخابات رياس��تجمهوري در مرزهاي محلي و
منطقهاي نميگنجد و در انحصار يک واليت يا ولسوالي خاصي نيست ،بلکه آيينۀ تمامنماي کليت
جامعه و گرايشهاي کالن قومي اس��ت .براي مدلل نمودن اين برداشت ،نتايج اولين و دومين دور
انتخابات رياستجمهوري را مرور مينماييم.
الف) نقش قوميت و رأي قومي در اولين دور انتخابات رياست جمهوري ()1383

در نخستين انتخابات رياستجمهوري ،هجدهنفر براي احراز پست رياستجمهوري ،به
رقابت پرداختند .در مجموع 12.6 ،ميليون نفر براي شرکت در اين انتخابات ثبتنام کردند.
براساس آمار رسمي 8128940 ،نفر که هفتاد درصد کل ثبتنامکنندگان را تشکيل ميداد،
درانتخابات شرکت کردند .در اين انتخابات ،بر اساس اعالم كميسيون مستقل انتخابات ،حامد
کرزي اكثريت مطلق آراء (بيش از  )%50را كسب نمود .بهبيان دقيقتر  %54آراء اخذ شده در
روز انتخابات را بهدست آورد .اما اگر اين عد ِد بهظاهر قانعكننده را از زاويۀ ديگری بنگريم،
 %54آراء حامد كرزي رئيسجمهور كشور در واقع  %39آراء شهروندان ثبتنامشده و %21
آراء كل كشور را دربر ميگيرد .كه در صورت نگاه قومي و انتساب كانديداها به پايگاههاي
قومي ايشان ،اين پرسش مطرح ميشود که كدام درصد را ميتوان نمايندۀ قوميت خاص آن

قومکراسي و قبیلهساالری؛

17

كانديد قومي بهحساب آورد؟
گ مينماياند.
اگر كل جمعيت كشور را مبنا قرار دهيم ،گرايش قوم مدارانۀ مردم افغانستان كمرن 
اما اگر مبنا آراء اخذشده در روز انتخابات باشد ،گرايش قوممدارانۀ پررنگي را نزد مردمافغانستان
براي مش��اركت در انتخابات میتوان مش��اهده كرد .مالحظۀ حوزههاي واليتي انتخابات و تركيب
جمعيتيـقومي آنها رفتار كانديدهاي مغلوب انتخابات رياستجمهوري را دستکم در سهنفري
که به ترتيب پس از حامد کرزي قرار گرفتهاند ،نگرش قومي ش��ديد را بهدليل ش��ركت گس��تردۀ
يكجانبۀ اقوام يا قلّت آراء يك كانديد و تفاوت فاحش آن با ديگر رقبا را به خصوص در قومساالران
ميتوان مشاهده نمود .در اين حالت ،خطوط قرمز قانون اساسي رعايت نشده و حتي عوامل مشترك
جغرافياييـ زيس��تي يك واليت و ساير عوامل مشترك تأثيري در مشاركت گستردۀ رأيدهندگان
12
نسبت به عامل قوميت نداشته است.
در دموكراس��يهاي با ثبات غالب��اً نقش برنامههاي انتخاباتي احزاب بهط��ور عموم در مبارزات
انتخاباتي بسيار برجس��تهتر از عواملي مانند ويژگيهاي شخصيتي كانديد نظير سن ،جنس ،مذهب
و قوميت در گزينش رأيدهندگان ايفا ميكند .اما در کش��وري مانند افغانس��تان ،که دموكراس��ي
آن هنوز بس��یار جوان اس��ت ،نهتنها صدق نميكند ،بلكه س��رپوش دموكراسي به كارزار گسترش
ش��كافهاي اجتماعي به مانند قوميت عمق بخش��يده و رنگ مش��روعيتياي به كارزار گس��ترش
شكافهاي اجتماعي بهواسطۀ قالب دموكراتيك نظا م ميبخشد.
با نگاهي به كارزار انتخاب رياستجمهوري اخير افغانستان ميتوان تالش گستردۀ كانديداهاي
برجسته در مناطقي كه در زمان نبرد داخلي پايگاه قومي و سربازگيري ايشان بوده است را شاهد بود.
ترغيب اقوام خويش به شركت قومگرايانه در انتخابات نقش قوميت را در ترغيب مردم به مشاركت
در عرصه رأيدهي را پررنگ ساخت .اين سهمگيري و شركت مردم در انتخابات بر مبناي قوميت
را با تش��بيه تمثيلي از «كالوسويتز» ميتوان تش��ريح نمود« .انتخابات ادامۀ جنگ اس��ت با ابزاری
ديگر ،در افغانستان كه قوميت و قومگرايي كانديداها نقش سالحهاي كشتار جمعي در ميدان جنگ
نظامي را ايفا ميكند13».
در مجموع ،اگر به ارقام رسمي ثبتنامشدگان اولين انتخابات رياستجمهوري در افغانستان
نگاهي بيندازيم ،ميبينيم كه تعداد كل ثبتنامكنندگان  %52كل جمعيت كشور است كه تعداد
رأيدهندگان روز انتخابات  %71از همين  %52كل كشور را نشان ميدهد .با اين ترتيب آراء
رقباي اول رئيسجمهور به شرح ذيل بودهاست :يونس قانوني جدیترین رقيب نخست حامد
كرزي  %16از  %71درص ِد  %52كل كشور ،يعني  1/307/307رأي را به خود اختصاص
دادهاست ،محمد محقق  %11از  %71از  %52كل كشور يعني حدود  934/037رأي را به دست
آوردهاست .جنرال عبدالرشيد دوستم نيز  %9از  %71از  %52كل كشور يعني رقم  804/744رأي
را كسب نمودهاست .به اين ترتيب ،حامد كرزي از قوم پشتون حدود  ،%45-40يونس قانوني از
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قوم تاجيك حدود  20تا  ،٪25محمد محقق از قوم هزاره حدود  %15و عبدالرشيد دوستم از قوم
ازبك در حدود  %10از اقوام ساكن افغانستان ميباشند.
مش��اهدۀ مناطق اخذ آراء در سطح واليات مختلف و توزيع و پراكنش آراء ،نشانگر آن است
که اين انتخابات نميتواند ملي و فراقومي بودهباش��د .بر اس��اس توزيع و پراكنش آراء اخذشده در
سطح واليات مختلف و با توجه به بافت قومي اين واليات ،فرضيۀ قوميبودن انتخابات و پراكندگي
آراء در هر واليت و به نفع كانديد خاص قومي هر واليت با توجه به ميزان مش��اركت اقوام در هر
واليت و به نفع كانديد قومي خاص و در سطح كل كشور قابل تأييد و سنجش ميباشد .جدولهاي
ذيل ،با تطبيق برنقش��ۀ جغرافياي قومي افغانستان که در صفحات بعد ارايه شده است ،نقش قوميت
را در رأيدهي مردم در نخستين انتخابات رياستجمهوري نشان ميدهد .البته در اين جدولها تنها
والياتي كه بيشرين مشاركت قومي را بر اساس آمار داشتهاند ،ملحوظ شدهاست.
واليت

جمعيت

خوست

304600

پكتيا

ننگرهار

415000

1105700

جدول شماره 1

ثبتنام كننده رأي دهنده رأي كرزي درصد رأي درصد مشاركت به كل
جمعيت
كرزي
207718
216149
243301
%9/70
%95
331539

755133

231915

468391

221574

422468

%95
%94

%8/55
%5/40

ميزان مشاركت و آراي واليات با اكثريت پشتون كه عمدتاً به حامد كرزي (كانديد قوم پشتون) رأي
دادهاند.
جدول شماره 2
واليت

كل جمعيت

ثبت نام كننده رأي دهنده

رأي دوستم

درصد
مشاركت
قومي

درصد مشاركت
نسبت
به كل جمعيتواليت

فارياب

794100

381855

320371

230012

%71

%3/40

جوزجان

447500

205770

177879

136358

%76

%7/39

تخار

761400

388845

294306

112957

%38

%30
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ميزان مشاركت و آراي واليات با اكثريت ازبك كه عمدتاً به عبدالرشيد دوستم كانديد ازبك رأي
دادهاند.
واليت

جمعيت

ثبت نام
كننده

جدول شماره 3

رأي دهنده

رأي محقق

درصد
مشاركت
قومي

درصد مشاركت
نسبت به كل
جمعيت واليت

باميان

391700

220131

134128

100813

%75

%34/2

دايكندي

375000

183726

164283

136829

%83

%43/8

931800

496916

470122

178536

%37

%4/50

غزني

ميزان مش��اركت و آراي واليات با اكثريت هزارهها كه به محمد محقق كانديد قوم هزاره رأي
دادهاند.
واليت

پنجشير

جمعيت

جزءواليت
پروان بوده

ثبت نام
كننده
125/438

جدول شماره 4

رأي دهنده رأي يونس
قانوني
47750

45158

درصد
مشاركت قومي

%95

درصد مشاركت
نسبت به كل
جمعيت واليت
-

ميزان مش��اركت و آراي واليات ب��ا اكثريت تاجيک كه به محمديون��س قانوني كانديد قوم
تاجيک رأي دادهاند.
به صورت جزئيتر ،پراکنش آراي چهار کانديد مطرح قومي ،به تفکيک واليات ،به شرح ذيل
بوده است:
والياتي که بيشترين رأي را به حامد کرزي داده است:
خوست 96 :درصد
ننگرهار 95 :درصد
پکتيا 95 :درصد
کنر 94 :درصد
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قندهار 91 :درص د
هلمند 90 :درصد
نيمروز 89 :درصد
پکتيکا 88 :درصد
لغمان 88 :درصد
زابل 85 :درصد
ارزگان 76 :درصد
فراه 74:درصد
والياتي که بيشتري رأي را به يونس قانوني داده است:
پنجشير 95 :درصد
پروان 57 :درصد
بدخشان 39 :درصد
بغالن 39 :درصد
سمنگان 38 :درصد
والياتي که بيشترين رأي را به محمد محقق داده است:
باميان 76 :درصد
دايکندي 84 :درصد
غزني 37 :درصد
والياتي که بيشترين رأي را عبدالرشيد دوستم داه است:
فارياب 73 :درصد
جوزجان 78 :درصد
سرپل 47 :درصد
14
تخار 39 :درصد 
ب) نقش قوميت در دوميندور انتخابات رياستجمهوري ()1388

براي نشاندادن نقش قوميت و وابس��تگيهاي قومي در دوميندور انتخابات رياستجمهوري،
تنها س��هنفر کانديد مطرح از س��هقوميت گزينش شدهاس��ت :حامدکرزي ،عبداهلل عبدهلل و رمضان
بشردوست .چن انکه براساس نتايج آرا نيز اين سهنفر به ترتيب رتبۀ اول تا سوم را به خود اختصاص
دادند.
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کاندید

حامد کرزي

عبداهلل عبداهلل

رمضان بشردوست

ارزگان

60/9

8/7

15/2

بادغيس

26/3

63/7

1/1

باميان

39/1

18/1

38/8

بدخشان

34/2

50

0/08

بغالن

29/6

56/8

7/4

بلخ

39/6

44/2

11/4

پروان

27/2

63/3

5/1

پکتيا

71/6

4/8

0/08

پکتيکا

53/5

23/6

6/7

پنجشير

29

68/1

0/05

تخار

36/4

51/8

3/7

جوزجان

58

25/3

4/1

خوست

69/1

6/5

1/2

دايکندي

29/1

6/6

60/9

زابل

62

12/7

1/3

سر پل

46/7

33

13/4

سمنگان

42/5

43/5

9/2

غزني

24/4

61/1

9/9

غور

35/7

46/7

11/4

فارياب

59/9

29/7

3/3

فراه

57/1

22

4/9

قندز

31/8

54/6

6/2

قندهار

73/8

9/1

2/6

واليت
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کابل

48/8

29/3

13/2

کاپيسا

22/9

69/1

1/8

کنرها

81/1

7

0/04

لغمان

74/8

13/8

1/9

لوگر

42/7

17/6
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دقت در جدول و نتايج فوق ،بهخوبي نشان ميدهد که مناطق پشتوننشين بيشتر به حامدکرزي
رأي دادهاند ،مناطق تاجيکنشين به عبداهلل عبداهلل و هزارهجات به رمضان بشردوست .عبداهلل عبداهلل
اگرچه پشتونتبار است ،اما ريشهاي هم در قوميت تاجيک دارد و مادرش تاجيکتبار است .مهمتر
از آن ،اينکه نشو و نما و زندگي عبداهلل بيشتر با تاجيکتباران بوده و بههمينجهت ،سابقۀ زندگي
سياسي وي و قرابتش با احمدشاه مسعود و جبهۀ شمال ،از وي يک چهرۀ تاجيک به نمايش گذاشته
و همه وي را به عنوان نمايندۀ تاجيکتباران ميشناسند .چه رقبا و چه حاميان عبداهلل ،وي را نمايندۀ
پشتون تلقي نکردهاند .اما از آنجا که ايشان به لحاظ خوني تعلق به قوم پشتون دارد ،در رديف بعد
از حامد کرزي ،و در کنار اش��رفغني احمدزي ،در مناطق پشتوننش��ين آراي بيش��تري را به خود
اختصاص دادهاست.
عبداهلل عبداهلل با حمايت جبهۀ ملي وارد رقابت شد .نفس تصميم جبهۀ ملي براي بهميدانآوردن
عبداهلل نيز از عقالنيت قومي ريشه ميگيرد و خاستگاه اين تصميم همان عنصر قوميت است .جبهۀ
ملي به اين تشخيص رسيدند که بهترين گزينه در ميان گزينههاي موجود در رقابت با کرزي ،عبداهلل
عبداهلل اس��ت .زيرا اين تصميم مبتني بر اين احتمال معقول ب��ود که ضريب پيروزي عبداهلل به دليل
تعل��ق به دو قوم ،بيش از هر کس ديگري اس��ت و ميتواند عالوه بر ج��ذب آراي تاجيکتباران،
آراي پش��تونها را نيز بهس��وي خود جذب کند .از س��وي ديگر ،بهلحاظ تعهد ،گرايشها و جنبۀ
ايدئولوژيک ،وي ميتوانست جبهۀ ملي و تاجيکتباران را نمايندگي کند.
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هزارهجات بيش��تر به رمضان بشردوس��ت رأي دادند .اما ميزان رأي بشردوس��ت در هزارهجات
نس��بت به آراي محمد محقق در اولين دور انتخابات رياستجمهوري ،کمتر بود .دليل اين امر نيز
روش��ن اس��ت .اوالً بشردوست بههيچوجه از ادبيات قومي اس��تفاده ننمود و درپي استفاده از عنصر
قوميت و تحريک احساسات قومي هزارهها برنيامد و خود منتقد سياست قومي است .از سوي ديگر،
برخي رهبران سياسي مطرح هزارهها از حامد کرزي اعالم حمايت نموده بودند و اين موضع رهبران
سنتي هزارهها ،در کاهش آراي بشردوست نقش داشتند .هرچند نه محمد محقق توانست آراي سال
 1383خود از ميان هزارهها را به س��وي صندوق حامد کرزي جهت دهد و نه خليلي توانست ميزان
قابل توجهي از آراي هزارهها را بهنفع کرزي جهتدهي نمايند و بشردوست همچنان کانديد مورد
نظر بخش زيادي از هزارهها تلقي شد.
بشردوس��ت دقيقاً بهدلي��ل آنکه تالش نمود از خود يک چهرۀ ملي ترس��يم کن��د ،در مناطق
ن و ديگر واليات نيز تاحدودي آرايي را بهسوي خود جذب نمود و در مقايسه با محمد
پشتوننش��ي 
محقق در اوليندور انتخابات رياستجمهوري ،در مناطق پشتوننشين رأي بيشتری داشت.
از آنجا که ازبکها در دور دوم انتخابات رياستجمهوري کانديد مطرحي نداشتند ،آرايشان
بين کانديدان مطرح ديگر تقسيم شد و حامد کرزي بيشترين سهم را از آراي ازبکها داشت .دليل
آن نيز حمايت جنرال دوستم از کانديداتوري حامد کرزي بود.
براي تطبيق نتايج جدولهاي فوق با مناطق و قوميتهاي گوناگون ،نقشۀ جغرافياي قومي افغانستان
که حضور اقوام را به تفکيک واليات مش��خص نمودهاست ،در صفحۀ بعد ضميمه شدهاست .اين
نقشه براي فهم محتواي جدولهاي ارايهشده ،روشنگر خواهد بود.
اگر بخواهيم نقش قوميت را در اولين و دومين دور انتخابات رياستجمهوري مورد مقايس ه قرار
دهيم ،ميتوان گفت که بدون ترديد ،نقش قوميت در دومين انتخابات رياس��تجمهوري نسبت به
اولين انتخابات رياستجمهوري (پنجسال پيش) ،تا حدودي کمرنگتر مينمايد .نامزدها و نخبگان
سياس��يِ هوادار آنان تالش نمودند تامسائل قومي را برجسته نسازند .هرکدام از نامزدها تمايل نشان
داد و تالش نمود تا خود را بهعنوان يک چهرۀ ملي مطرح نمايد .اين امر گوياي بلوغ سياسيِ نسبيِ
نخبگان عرصۀ سياس��ت کشور است و نش��ا ن ميدهد که اگر ارادۀ عبور از قوميت در ميان نخبگان
سياسي ما وجود داشتهباش��د و تدابير درستي براي خروج از قفس قوميت انديشيده شود ،رهايي از
اين دام ممکن و ميسور مينمايد.
مي��زان آراي نامزدان مطرح و ترکيب قومي اين آرا نيز نش��انگر کمرنگش��دن نس��بي عنصر
قوميت در انتخابات است .مقايسۀ آراي بشردوست و محقق (دو کانديد هزاره در دو دور انتخابات
رياستجمهوري) نيز در واليات جنوبي حکايت از کمرنگشدن مسألۀ قوميت در دومين انتخابات
رياستجمهوري دارد .آراي بشردوست نسبت به آراي محمد محقق در واليات جنوبي بيشتر است.
اين تفاوت ميتواند ناشي از گفتمان وحدت ملي و عدم تأکيد بر عنصر قوميت از سوي بشردوست

24

دموکراسی افغانی؛ فرصت ها و چالش ها

تلقي شود.
با اين حال ،عنصر قوميت و قبيله در انتخابات افغانستان هنوز عنصر تعيينکننده بهشمار ميرود و
کانديدها اين نقش را بهخوبي درک نموده و از اين عنصر براي پيروزي بر رقيب استفاده ميکنند.
 .2-2-4تسليمشدن غرب در برابر عقالنيت قومي در افغانستان

کشورهاي غربي با سرازير نمودن دهها هزار نيروي نظامي در افغانستان ،در اين اواخر به فرهنگ
قبيلهاي در افغانستان کمکم گردن مينهند و پذيرفتهاند که راهحل مسائل افغانستان ،استفاده از قواعد
قبيلهاي اس��ت .گوردن بروان نخستوزير انگلس��تان نيز در يکي از مصاحبههايش گفت که بافت
جامعۀ افغانس��تان بافت قبيلهاي است و فرهنگ قبيله هنوز در آن زنده است و بايد از همين فرهنگ
در ايجاد امنيت و تأمين ثبات بهر ه برد .درحالي که جامعۀ جهاني درهشتس��ال گذش��ته در حدود
نهميليارديورو را براي بازسازي پوليس وارتش افغانستان مصرف نموده است و اين مصارف همچنان
درابعاد گس��تردهتري ادامه دارد ،عدهاي از سران قبايل به حامد کرزي پيشنهاد تشکيل کندکهاي
قومي يا مليشه و «نيروهاي اربکي» 15را مطرح نمودند .اين طرح در بهار سال  1388و براي تأمين بهتر
امنيت در واليات جنوبي و مناطق قبايلي ارايه گرديد.
گفته ميش��ود پيش��نهاد ايجاد نيروهاي اربکي در مرزهاي جنوبي افغانس��تان از طرف آن عده
از س��ران قبايل به حامد کرزي پيش��هاد شدهاس��ت ،که نزديکي و هماهنگي زيادي با طالبان دارند.
آنها ميخواهند با مس��لحنمودن مليشههاي قومي بارديگر افغانس��تان را دراسارت همان حلقات و
سياس��تهايی در بياورند که با سياستهاي تکقومي و کوچهاي اجباري عبدالرحمانخان چندان
تفاوتي ندارد .تالشها فقط ازسوي حلقاتي ،با تفکرات قومي براي ايجاد مليشۀ اربکي درافغانستان
بهشدت جريان دارد .شمار محدودي ازنمايندگان پارلمان نيزتالش ميکنند با ايجاد گروهاي مليشه
يا اربکي ،قدرتهاي محلي سران قبايل راتقويت کنند .اين تعداد محدود ازنمايندگان پارلمان عقيده
دارند که با ايجاد نيروهاي اربکي امکان امنيت در س��رحدات افغانستان بهتر خواهد شد .اما بسياري
معتقدند که اين طرح به اين منظور ارايه ش��ده اس��ت تا با س��اخت وبافتهاي سياسي مثل شاهان و
اميران سابق ،زمينۀتجاوز و يا مداخلۀکشورهمسايۀ جنوبي را به افغانستان بيشتر فراهم ساخته و از اين
16
طريق ازدولت مرکزي باج بگيرند.
مالقاتها با س��فيراني از دهکشور که درافغانس��تان حضورنظامي دارند و از جمله سفير آمريکا
صورت گرفته واين کش��ورها راضي ش��دند مصارف اين نيروها را که تعدادشان بالغ بر 25هزار نفر
ميشود بپردازند .پذيرش اين طرح از سوي اياالت متحد ه آمريکا و ساير کشورهاي غربي ،درواقع
حاکي از تسليمشدن غرب و آمريکا در برابر عقالنيت قبيله و همراهي با فرهنگ قبيله در افغانستان
است.
در گزارش ديگري آمده اس��ت که حنيف اتمر قبل از اينکه وزير داخلۀ افغانس��تان گردد ،خود
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زماني يکي از طراحان اصلي تشکيل نيروهاي اربکي (يا کندکهاي قومي) در جنگ عليه مجاهدين
س��ابق بوده اس��ت .اينک که خود وزير داخله شدهاست ،راه را براي آرمانهاي ديرينۀ خود مساعد
دانس��ته و تالشها را براي ايجاد اين نيروهاي قبايلي با طراحان تش��کيالت س��ازمان سابق خاد که
دراين زمينه مهارت خاصي دارند ،آغاز نموده اس��ت .پخش اس��لحه در بين افراد غيرمس��ؤل تحت
نامهاي مليش��ه يا کندکهاي قومي خصوصاً در زمان حاکميت حزب دموکراتيک خلق افغانستان
س��رآغاز جنگ داخلي بود ،که تا حال دامنگير مردم افغانس��تان شدهاس��ت .گفته ميشود حنيف
اتمردرمسافرت خود به آلمان در دسامبر  2008ميالدي وگفتوگو با مقامات امنيتي آلمان ،ازايجاد
نيروهاي مسلحي س��خن به ميان آورده است که منظورهمان فرقههاي اربکي يا مليشههاي مسلح يا
17
کندکهاي قومي غيرمسؤل قبايلي درافغانستان خوانده شدهاست.
گزارشات ش��ماري ازکارمندان ارشد وزارت اقوام ،قبايل وس��ر حدات افغانستان حاکي از آن
است که اگر طالبان افغان صفوف خود را از طالبان پاکستاني و القاعده جدا بسازند ،حق و اولويت
شمولشان در نيروهاي اربکي يا کندکهاي قومي حتمي است .بسياري معتقدند که ايجاد نيروهاي
اربکي چيز ديگري جزهمان لش��کر طالبان نميباشد و اين تالشها براي تقويت سران قبايل پشتون
براي طالبانيساختن افغانستان از اهميت خاصي برخوردار است.حامد کرزي بارها طالبان را عساکر
خود دانسته و به آنان افتخارنمودهاست .اين تالشها در زماني صورت ميگيرد ،که طالبان در نقاط
مزري افغانستان با پاکستان از پشتيباني شماري از سران اقوام وقبايل برخوردار ميباشند.
با وجود مخالفت ش��ديد مجلس س��نا و پارلمان افغانس��تان با ايجاد نيروهاي غيرمسئول اربکي،
حامد کرزي و حلقات خاصي ،ايجاد اين نيروها را در دستورکارخود قرار دادهاند و تالش ميکنند
کش��ورهاي کمککننده را با تشکيل اين نيروها راضي نمايند .گزارش ديگري حاکي از آن است
که منگل عضو کميس��يون اقوام وسرحدات مجلس سناي افغانستان با فرماندهان نظامي11کشوري
که در افغانستان حضور نظامي دارند ،رایزني نموده و اين کشورها هزينۀ اين نيروها را متعهد شدهاند.
کارشناس��ان امور امنيتي افغانستان تش��کيل نيروهاي اربکي را براي سرازير شدن صدها میليون دالر
ديگ��ري ميدانند که به جيب حلقات معيني وارد خواهد ش��د .برخي نيز معتقدند که آقاي کرزي
ب��ه ارتش ملي و پوليس چندان اعتم��ادي ندارد و ميخواهد در داخ��ل پوليس ،پوليس ديگري را
18
سازماندهي و مسلح نمايد که بيشر رنگ وبوي قومي و قبيلوي داشته باشد.
 .2-2-5مقايسۀ نقش قوميت در اولين و دومين انتخابات رياستجمهوري

بدون تردي��د ،نقش قوميت در دومين انتخابات رياس��تجمهوري نس��بت ب��ه اولين انتخابات
رياستجمهوري (پنجسال پيش) ،تا حدودي کمرنگتر مينمود .نامزدها و نخبگان سياسي هوادار
آنان تالش نمودند تامسائل قومي را برجسته نسازند .هرکدام از نامزدها تمايل نشان داد و تالش نمود
تا خود را به عنوان يک چهرۀ ملي مطرح نمايد .اين امر گوياي بلوغ سياس��يِ نس��بيِ نخبگان عرصۀ
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سياست کشور است و نشا ن ميدهد که اگر ارادۀ عبور از قوميت در ميان نخبگان سياسي ما وجود
داش��ته باشد و تدابير درستي براي خروج از قفس قوميت انديشيده شود ،رهايي از اين دام ممکن و
ميسور مينمايد.
ميزان آراي نامزدان مطرح و ترکيب قومي اين آرا نيز نشانگر کمرنگ شدن نسبي عنصر قوميت
در انتخابات است .مقايسهي آراي بشردوست و محقق در مناطق جنوب حکايت از کمرنگ شدن
مس��ألۀ قوميت در دومين انتخابات رياستجمهوري اس��ت.با اين حال ،عنصر قوميت هنوز عنصر
تعيينکننده بهشمار ميرود.
نق��ش نخبگان ابزاری (بازیگران عرصۀ سیاس��ت) و نخبگان فکری (تولیدکنندگان اندیش��ه و
اصحاب علم) در تصحیح فرهنگ سیاسی و رقابتهای انتخاباتی ،بسیار تعیینکننده است .نخبگان
ابزاری (سیاس��ی) و نخبگان فکری ما ،در عرصۀ هدایت انتخابات بهسوی مسیر سالمتر و کمک به
دموکراسیس��ازی ،بهش��دت ناکام بودهاند و حتی موانع و چالشهای پرشماری در این مسیر ایجاد
نمودهان��د .نخبگان فک��ری به جای تأثیرگذاری بر نخبگان ابزاری و بازیگران سیاس��ی و کمک به
ت س��اختن آنان ،خود اسیر رویکردهای قومی و قبیلهای بازیگران سیاسی شده و به تئوریزه
دموکرا 
نمودن کنشهای سیاسی مبتنی بر منطق قبیلهای و عقالنیت قومی پرداختهاند.
در فضای رقابت و تبلیغات س��ومیندور انتخابات ریاس��تجمهوری ،باز هم نقش تعیینکنندۀ
عنصر قومیت و عقالنیت قبیلهای را بهخوبی مشاهده میکنیم .یکی از برجستهترین نمونههای اسارت
فرهنگ سیاس��ی ما و عنصر انتخابات در افغانستان ،در تشکیل جرگۀ قبیلهای توسط قبایل جنوب و
خوانین قندهار با مشارکت و رهبری رییسجمهور کرزی تجلی یافت .این جرگه بهخوبی نشاندهندۀ
مسیر انحرافی انتخابات از یک پروسۀ آزاد و ملی بهسمت قبیلهساالری و رویکرد قبیلهای به انتخابات
و دموکراس��ی بود .حرکتهای ارتجاعیای از این نوع ،بیتردید ،فرایند گذار به دموکراسی را در
جامعۀ افغانی طوالنیتر نموده و با چالشهای جدی مواجه ساختهاست .بازتولید ارزشهای قبیلهای
در قالب مبارزات انتخاباتی ،فرهنگ سیاسی و دموکراسی نوپای ما را همچنان اسیر ارزشهای سنتی
و قبیلهای نگهداشته و نشانگر آن است که تا چه میزان هنوز در عبور از دام سنتهای دستوپاگیر
اجتماعی و سیاسی ،ناکام هستیم.
 .3راهکارهاي عبور از انتخابات قومي و دموکراسي قبيلهاي
 .3-1تشکيل احزاب فراقومي

دليل عمدۀ قوميبودن انتخابات در افغانس��تان ،خاستگاه قومي احزاب و تشکيل حزب بر مبناي
قوميت است .تا احزاب فراقومي وجود نداشتهباشد ،انتخابات نيز اسير گرايشهاي قومي نخواهدشد.
احزاب بر اساس عقالنيت قومي و با شعارهاي قومي وارد رقابتها و کاروزار انتخاباتي ميشوند و
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بحث قوميت را بيش از پيش تعميق ميکنند.
از لوازم دموکراس��ي ،حضور قدرتمند جامعۀ مدني و احزاب سياس��ي است .در واقع احزاب به
عنوان «چرخدندۀ دس��تگا ه دموکراسي» معروف است .جامعۀ مدني و احزاب سياسي در واقع حلقۀ
واس��ط بين مردم و حکومتاند که از يکسو خواس��تها و تقاضاهاي مردم را به حکومت منتقل
نموده و دستگاه سياسي را به پاسخگويي به نيازمنديها و تمايالت مردم وا ميدارد ،از سوي ديگر
در جامعهپذيري مردم ايفاي نقش ميکند؛ يعني مردم را با ارزشهاي سياسي کشور آشنا ميسازد .در
واقع يکي از نقشها و کارکردهاي جدي احزاب ،آموزش سياسي مردم است .از ديگر کارکردهاي
حزب ،مبارزه بر س��ر کسب اقتدار اس��ت .هر حزبي مفکوره و انديشۀ خاص خود را در عرصههاي
گوناگون (سياست  ،اقتصاد و فرهنگ) دارد و ميخواهد که با سلطهيافتن و کسب قدرت ،جامعه را
مطابق نظريات خود اداره نمايد.
در کش��ور ما پس از س��قوط طالبان يکباره احزاب زيادي پدیدار ش��دند و امروزه ش��مار اين
احزاب به بيش از صدمورد رس��يده است .البته تش��کيل حزب پديدۀ جديدي نبود و در گذشته نيز
تجربۀ تش��کيل احزاب را داش��تهايم .اما در هيچ دورۀ تاريخي مانند امروز ب��ا تکثر احزاب و تورم
حزبنماها روبرو نبوده .اما آيا حقيقتاً آنچه ما در کش��ور خود بهنام حزب ميشناسيم ،فاکتورها و
عناصر يک حزب را در وجود اين حزبنماها مشاهده ميکنيم؟ بهنظر نگارنده ،هيچيک از احزاب
ما از ويژگيهاي کامل يک حزب سياس��ي برخوردار نيس��تند .احزاب سياس��ي موجود بهشدت با
ضعف انديش��هاي و انحطاط فکري و کارکردي روبرو هستند .ما فقط با تورم گروهکهايي روبر
هستيم که بهنام حزب قد برافراشته و هيچيک نقش و کارکرد حزب و جامعۀ مدني را ايفا نميکنند.
کارکرد احزاب ما نه جامعهپذيرس��اختن مردم و يا انتقال خواستهايشان به حکومت ،بلکه داللي
سياس��ي براي کسب منافع محدود چند نفر عضو حزب است و تمام .احزاب ما نه مولد و مبلغ يک
انديشۀ سياسي و اقتصادي ،که دکانهاي چانهزني براي تأمين خواستهاي شخصي گرديدهاست.
همۀ هنر اين حزبنماها اين اس��ت که اعضاي آن در هن��گام انتخابات به اين کانديد و آن کانديد
بپيوندند و در اثر تعامل با يکي از نامزدان و يا اربابان قدرت ،به نانونوايي برسند .در اين منطق ،نه از
انديش��ه خبري است و نه از طرح و تدبيري براي جامعه .جهتگيريها در يک شب و پس از يک
جلس��ه مهماني به راحتي تا يک صدوهش��تاد درجه تغيير ميکند و حزبي که تا ديروز منتقد جدي
يک شخص است ،پس از يک پذيرايي مختصر ،مدافع جا ن بهکف کسي ميشود که تا ديروز هيچ
نقطۀ مشترکي با او نداشت.
ع�لاوه براين ،در يک جامعۀ دموکراتيک ،س��نگبناي احزاب ،انديش��ه ،و رويکرد فکري به
پديدههاي اجتماعي است و احزاب همه بر پايۀ انديشههاي سياسي و ديدگاه خاصي در زمينۀ اقتصاد
و سياست شکل ميگيرد .در حاليکه در جامعۀ ما بنياد احزاب ،در درجۀ نخست تعلقات قومي و در
درجۀ بعد ،علقههاي مذهبي است .هيچ حزبي با استندرد فراقومي را نميتوان در کشور نشانه نمود.
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هرچند در قانون اساس��ي جديد ما ،تشکيل حزب بر مبناي قوميت و مذهب ممنوع اعالم شدهاست
و هريک از احزاب نيز مدعياند که فراقومي و فرامذهبي هس��تند ،اما در عمل همه در قفس تنگ
قوميت و مذهب گرفتار آمدهاند.
نکتۀ ديگر آنکه تورم و تعدد احزاب که در جامعۀ ما به اوج و افراطيترين نقطۀ خود رس��يده
اس��ت ،نشانگر تعدد و تکثر شکافهاي اجتماعي در کشور است .زيرا احزاب بر پايۀ شکافهاي
موجود در جامعه ش��کل ميگيرد و هرچه تعدد حزب باال رود ،حاکي از آش��فتگي و نابس��اماني
اجتماعي و شکافهاي کثير در جامعه است .اگر در کشوري دو حزب قدرتمند وجود داشته باشد،
يعني اينکه دو جريان اصيل و پرقدرت فکري وجود دارد .اگر صدحزب وجود داشته باشد ،به اين
ِ
اختالفنظر داريم.
معناست که ما صدنوع گرايش و صدنوع
با اين وضع آشفتۀ فرهنگ حزبي و کمجان بودن جامعۀ مدني ،اميد زيادي به استقرار دموکراسي
نبايد داش��ت .وضع ما نشان ميدهد که چرخدندۀ ماشين دموکراسي نياز به تعمير دارد و تا به تعمير
آن موفق نشویم ،توفيقي در عرصۀ دموکراسيسازي نيز نخواهيم يافت.
وزارت عدليه تنها به مرامنام ه و اس��اسنامۀ اح��زاب ننگرد ،بلکه بايد هويت اعضا را هم مالک
قرار داده و مورد بررس��ي قرار دهد .اگر اعضاي شوراي مرکزي حزب يا هيأت رهبري آن ،همه از
يک قوميت بود ،نبايد اجازۀ فعاليت بدهد .در اين صورت ،هم تشکيل حزب بر مبناي قوميت ،ديگر
ممکن نخواهد بود و هم از تورم احزاب کاسته خواهد شد.
 .2-2انکشاف متوازن

ام��روز مردم با مطالب��ات قومي وارد انتخابات ميش��وند .اي��ن مطالبات در حقيقت ريش��ه در
محروميتهايي دارد که در گذش��تۀ تاريخ اين کشور نسبت به برخي مناطق و اقوام روا داشته شده
و با فراز ونش��يبها و تفاوتهاي اندکي ،تاکنون ادامه يافتهاس��ت .اگر نگاه عدالتمحور در زمينۀ
انکش��اف وجود داش��ته باش��د ،گرايش مردم به نامزدهاي قومي هم کاس��ته خواهد شد و مردم به
صالحيت ،تخصص و شايستگي علمي و عملي يک نامزد توجه خواهند کرد .اما اگر محروميت از
مزايا و منابع عمومي براي برخي مناطق همچنان ادامه داشتهباشد و مناطق کشور به صورت گزينشي
به انکش��اف برس��ند ،مردم نفع خود را در اين ميبينند که به نامزد منطقهاي رأي بدهند تا بتواند در
انکشاف منطقهشان گامي بردارد.
 .2-3آموزش سياسي به منظور اصالح فرهنگ سياسي

مراکز تعليمي و رسانههاي عمومي ،کانال اصلي دموکراسيسازي بهشمار میروند .بايد پذيرفت
که راه خوشبختي و نگونبختي ما از مکتب و دانشگاه ميگذرد .قبل از هر نوع اقدامي ،ابتدا بايد
در فکر آموزش و تعليم و تربيت بود .معلم ما ميتواند مروج خوي نظاميگري و جرسومۀ استبداد

قومکراسي و قبیلهساالری؛

29

باشد ،و ميتواند با رفتارش الگوي عيني دموکراسي و ارزشهاي دموکراتيک باشد .متعلم و محصل
ما چنانکه ميتواند دموکراس��ي را در مکاتب و دانش��گاهها تجربه نموده و معلم و اداره ،با روش
دموکراتيک خود ،مکتب را به آموزش��گاه دموکراس��ي و عرصۀ تمرين و مشق دموکراسي تبديل
نمايد ،همچنين ميشود مکتب و دانشگاه را مهد استبداد و محل زايش خوي ديکتاتوري قرار داد.
مکتب و دانشگاه ميتواند بسياري از چالشهايي را که در عرصۀ دموکراسيسازي بر شمرديم ،
برطرف نموده و زمينه را براي رش��د و بالندگي دموکراسي فراهم س��اخت .بهعنوان مثال ،عبور از
قومي��ت و قبيلهگرايي ،تصحيح نگاه به دين و دينداري ،فايقآمدن بر تأثير پذيريهاي برونمرزي
و ،...همه از طريق آموزش و از کانال مراکز تعليمي امکانپذير است و بايد از اين مراکز شروع شود.
معل��م چنانکه ميتواند مبلغ و عامل به ارزشهاي دموکراتيک باش��د ،ميتواند با گفتار و رفتارش
تنديس قوميت و قبيله پرستي باشد.
اف��زون بر مراکز تعليمي ،رس��انههاي عمومي ني��ز عين همان وضعيت مراک��ز تعليمي را دارند.
چنانکه رسانههاي عمومي ميتوانند سنگري براي دعواي قومي و دامنزدن به خرافات پوچ قبيلهاي
باش��ند ،اين امکان را نيز دارند که مروج انديش��ه و رويکرد دموکراتيک بوده و بهس��ان دانشگاهي
براي آموزش ارزشهاي دموکراتيک عمل کنند و به مردم درس دموکراسي ارائه دهند .رسانههاي
امروز ما و بهخصوص ،بسياري از رسانههاي ديداري و شنيداري و تلويزيونها ،بيشتر همت خود را
صرف برنامههاي پوچ و مزخرف و چهبسا بدآموزي جامعه نمودهاست و برنامههاي آموزشي بسيار
ناچيزي در اين رسانهها وجود دارد .تلويزيون ميتواند بهجاي پخش فيلمهاي مبتذل و موسيقيهاي
گوشخراش که روح و روان انسانها را بيمار ميسازد ،به آموزش فرهنگي و سياسي مردم بپردازند
و به تقويت فرهنگي و علمي مردم همت گمارند و نقش يک دانش��گا ه را ايفا نمايند .بس��ياري از
ارباب رسانههاي ما دموکراسي را در قيافۀ ولنگاري ميبينند و تمام درک و برداشتشان از آزادي
نيز بيمباالتي ،کشف حجاب ،نشاندادن زنان عريان و نيمهعريان از تلويزيون و شکستن حيا و حد
مرز اخالقي در جامعهاست .وقتي يک شهروند متدين يا عالم ديني ارمغان دموکراسي را در چهرۀ
فيلمهاي مهي��ج و تخريبکنندۀ بنيان خانواده ،درهمکوبندۀ اخالق و روح انس��اني ميبينند ،از نام
دموکراس��ي متنفر ميش��وند .اين درک هنوز براي ما بهوجود نيامدهاست که دموکراسي و آزادي
چيزي فراتر از صحنههاي ابتذال تلويزيوني و بيحيايي برخي زنان و مردان اس��ت .دموکراس��ي با
عقالنيت و خردورزي انسان بايد تماس برقرار کند و آزادي انسان متفاوت با آزادي ديگر حيوانات
است .بهقول مرتضي مطهري ،اگر بيحجابي تمدن ميبود ،حيوانات بايد از ما متمدنتر باشند.
بنابراين ،عالوه بر آموزش رس��مي که در مراکز آموزشي انجام ميشود  ،فعاالن جامعۀ مدني و
رس��انههاي عمومي و کساني که معتقد به گس��ترش ارزشهاي دموکراتيک در جامعه هستند ،بايد
به رش��د آگاهي عمومي و آموزش دموکراس��ي کمر همت بسته و به ترويج انديشههاي متناسب با
دموکراسي بپردازند و باب تساهل و تسامح را در جامعه بگشايند.
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 .2-4تدوين سياست کالن براي حل بحران قومي

اياالت متحد ه آمريکا تنها کش��ور غربي اس��ت که داراي اقوام گوناگون بوده و به عنوان يک
جامعۀ «مهاجرپذیر» بنا گرديدهاس��ت .بررس��ي مدلهاي تحوالت قومي احتمالي که در آن کشور
پديد آمدهاس��ت ،براي مس��يرهاي دگرگوني احتمالي اروپا در آينده داراي اهميت آش��کار است.
س��هنوع مدل بهعنوان مدلهاي مشخصکنندۀ تحول روابط قومي در آمريکا طرح گرديدهاند :مدل
همانندگردي ،مدل درهمآميزي و مدل کثرتگرايي فرهنگي.
 .1مدل همانندگردي :مدل همانندگردي بهاين مفهوم است که مهاجران عادات و رسوم اوليۀ خود
را رها ميکنند ،و رفتارهايشان را در قالب ارزشها و هنجارهاي اکثريت شکل ميدهند .نسلهاي
مهاجران با فش��ارهايي در جهت «همانند شدن» به اين شيوه روبهرو گرديدند و در نتيجه ،بسياري از
19
فرزندانشان کموبيش به طور کامل «آمريکايي » شدند.
 .2م�دل درهمآميزي :طب��ق مدل درهمآميزي ،بهجاي اينکه س��نتهاي مهاجران در ارزشهاي
مسلط جمعيتي که از قبل وجود داشته محو شود  ،همه با هم آميخته شده و الگوهاي فرهنگي جديد و
تکامليابندهاي را تشکيل ميدهند .بسياري عقيده دارند که اين مطلوبترين نتيجۀ گوناگوني قومي
است .تقريباً تا حدي ،اين مدل بيان دقيق جنبههايي از تکامل فرهنگي آمريکاست .اگرچه فرهنگ
«آنگلو» بهصورت فرهنگ برجس��ته باقي ماندهاست ،اما ويژگيهاي آن تا اندازهاي تأثير گروههاي
20
متعدد گوناگوني را که اکنون جمعيت آمريکا را تشکيل ميدهند ،منعکس ميکند.
 .3مدل کثرتگرايي :در اين ديدگاه ،مناس��بترين مس��ير ،کمک به توس��عۀ يک جامعۀ حقيقتاً
چندقومي اس��ت که در آن اعتبار مس��اوي خردهفرهنگهاي متعدد گوناگون بهرس��ميت شناخته
شدهاست .اياالت متحده آمريکا زمان درازي است که جامعهاي کثرتگرا بودهاست .اما تفاوتهاي
21
قومي بيشتر در ارتباط با نابرابريها بودهاند تا عضويت برابر اما مستقل در اجتماع ملي.
اگر به اروپاي غربي نگاه کنيم  ،ميتوانيم تنشهاي مش��ابه و راهحلهاي مش��ابهي را مش��اهده
کنيم .بيشتر سياستهاي رسمي حکومت ،در بريتانيا و کشورهاي ديگر ،در جهت مسير اول ،يعني
همانندگردي هدايت ميشود .همانگونه که در آمريکا ديدهميشود ،در جايي که اقليتهاي قومي
از نظ��ر فيزيکي با اکثريت جمعيت کام ً
ال تفاوت دارند ـ مانند مهاج��ران هند غربي ،آفريقاييها و
ي نژادپرستي (اغلب
آس��ياييها در بريتانياـ اين راه ممکن است بيش از همه مسألهساز باشد .پايندگ 
نهادينهشده) در اروپا کاربرد مفهوم درهمآميزي را در آنجا نسبتاً محدود ميسازد.
رهبران بيشتر اقليتهاي قومي خود بهطور فزايندهاي بر مس��ير کثرتگرايي تأکيد ورزيدهاند.
دستيابي به پايگاه «مجزا اما برابر» مبارزات عمدهاي را طلب ميکند ،و در حال حاضر اين راهحل
دوردس��تي اس��ت .اقليتهاي قومي هنوز از نظر بسياري از افراد تهديدي به حساب ميآيند :تهديد
نسبت به شغل فرد ،امنيت فرد «فرهنگ ملي» .بالگردانکردن اقليتهاي قومي گرايشي پاينده است.
در حاليکه هنوز جوانان در اروپاي غربي غالباً تعصبات مشابه با تعصبات نسلهاي قديميتر دارند،
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اقليتهاي قومي در بيشتر کشورها با آيندهاي از ادامۀ تبعيض ،در جو اجتماعي که با تنش و اضطراب
مشخص ميشود ،روبهرو هستند.
گيدنز معتقد است که در آينده ،همانند گذشته ،محتملترين مسير ،ترکيبي از اين سهنوع خواهد
بود ،با تأکيد نيرومندتر از گذش��ته بر کثرتگرايي .اما اشتباه خواهد بود که کثرتگرايي قومي را
تنها ناش��ي از ارزشها و هنجارهاي گوناگون فرهنگي که از خارج به جامعهاي وارد ش��ده بدانيم.
گوناگون��ي فرهنگي همچنين با تجرب��ۀ گروههاي قومي در جريان انطب��اق با محيطهاي اجتماعي
22
وسيعتري که خود را در آن مييابند ،ايجاد گرديده است.
برآمد
روند سياسي و فعاليتهاي حزبي در دورۀ پساطالباني در افغانستان و همچنيني دو دور انتخابات
رياس��تجمهوري ( 1383و  )1388و يک دور انتخابات ش��وراي ملي ( )1384در کشور ،بهخوبي
نشان دادهاست که ماهيت انتخابات به عنوان جلوۀ ملموس دموکراسي و تحزب بهعنوان چرخدندۀ
دموکراس��ي و موتور مح��رک آن در افغانس��تان گرانبار از مطالبات و گرايشهاي قومي اس��ت.
حرکت بهس��وي نظام سياس��ي دموکراتيک و انتخاب حکام از طريق انتخابات آزاد ،آغاز گرديده
و احزاب زيادي نيز پديدآمدهاس��ت ،اما رس��يدن به دموکراسي بسيار دشوار مينمايد.در افغانستان
هنوز نه دموکراسي استقرار يافته است و نه شبهدموکراسي وجود دارد ،بلکه دموکراسي صوري تنها
ارمغاني است که در دنياي پساطالباني نصيب مردم آن گرديده است .منظور از دموكراسي صوري
يا نمايش��ي ،نوعي نظام اليگارشي اس��ت كه داراي برخي نهادهاي دموكراتيك صوري و نمايشي
باش��د .در دموكراس��يهاي صوري به طور كلي اليگارشيهاي س��نتي در پس تشكيالت و اشكال
ظاهري دموكراسي حكومت ميكنند و تا وقتي اين تشكيالت و اشكال به عنوان پوشش و پردهاي
بر اقتدار اليگارش��يها عملكنند ،دموكراس��ي صوري تداوم مييابد .اما وقتي اشكال و تشكيالت
مذكور خصلت ماهوي بيشتري پيدا كنند ،حركتي بهسوي شبهدموكراسي تداوم مييابد .سازوكار
گذار از دموكراسي صوري به شبهدموكراسي را معموالً بايد در نزاعهاي دروني اليگارشي حاكم و
امكان تقويت اشكال و تشكيالت دموكراتيك توسط برخي از جناحها بر ضد برخي ديگر جستجو
23
كرد.
برای انتقال از دموکراسی به شبهدموکراسی و نهايتاً رسيدن به دموکراسي ،جامعه و عرصۀ فرهنگ
و سياست به برخي زمينهها و رخنمودن عواملي نيازمند است .در گام اول ،ميتوان گفت که «برخي
از عوامل كالن در گذار از دموكراسي صوري به شبهدموكراسي (يا دموكراسي محدود به چارچوب
نظام) عبارتند از :گس��ترش طبقات متوسطي كه س��نخيت ايدئولوژيك با اليگارشي حاكم ندارند،
گس��ترش آموزش كه خود در تقويت طبقات متوسط مؤثر اس��ت ،گسترش ويژگيهاي فرهنگ
شهري مدرن كه با خصال ايدئولوژيك نظام تعارضات آشكار پيدا ميكند ،پيدايش شكافهايي در

درون اليگارشي ،فرآيندهاي روبهگسترش جهانيشدن ،پيدايش تعابير دموكراتيك و کثرتگرايانه
24
از دين و باالخره ظهور بحرانهاي مشروعيت ،مشاركت ،سلطه و كارآيي».
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سیاست قومی ،هویتهای بحرانزا و روند
ناقص توسعۀ دموکراسی
خالد خسرو
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چکیده:

افغانس��تان یکی از مهمترین تجربههای سرنوشتساز تاریخ معاصر خود ،انتقال قدرت از طریق
انتخابات ،را تجربه مینماید .س��نگ بنای این نظ��ام در کنفرانس بن به ابتکار غرب و در همکاری
با گروههای نظامی و سیاس��ی افغان گذاش��ته ش��د .یکدهه پس از کنفرانس بن مهمترین س��ؤال،
نهادینهش��دن دموکراس��ی در کشور اس��ت .تنوع قومی در کش��ور یکی از دالیل حمایت غرب و
گروههای افغان از تش��کیل یک حکومت دموکراتیک چندقومی بود .اما بهنظر میآید که فرمول
کنفرانس بن برای برپایی نظام چندقومی دموکراتیک ،بهخاطر رادیکالش��دن هویتهای قومی در
سطح نخبگان سیاسی و نویسندگان هویتگرا نتیجهیی مطلوب برای روند ملتسازی در افغانستان
درپی نداش��ت ه اس��ت .مناقش��ه بر صورت هویت تاریخی و مباحثات شوونیستی پیوندها و تفاهمات
ملی را بهشدت مورد سوال قرار دادهاست .اگر تفاهم بر سر هویت ملی کشور میان نخبگان سیاسی
و اجتماعی احیا نگردد ،منازعات و مناقش��ات قومی پایههای ثبات نظام سیاس��ی و اجتماعی نظام را
سست خواهد نمود.
 .1نویسنده و پژوهشگر.
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انتخابات ریاستجمهوری  1393خورشیدی از این نظر مهمترین تحول تاریخ معاصر افغانستان
بهحساب میآید که نخستینبار قدرت قرار است به صورت صلحآمیز در یک انتخابات دموکراتیک
از یک زعیم منتخب به یک زعیم دیگر انتقال داده میش��ود .این همان دموکراس��ی حداقلی است
که بخشی از معضل تاریخی مشروعیت ،تقسیم و گردش قدرت در افغانستان را حل کرده میتواند.
آنانی که در مورد پذیرش و کارکرد نظام سکوالر و دموکراتیک مدرن غربی در یک جامعۀ مذهبی
و س��نتی مانند افغانستان با دیدۀ تردید مینگرند( ،)Larson,2011شاید این تجربه را نوعی نظامسازی
ناقص دمکراتیک به حس��اب آورند .چون تقلیل نظام دموکراتیک به یک نظام انتخاباتی محض و
حذف سویههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مدرن آن در بلن د مدت مانع بحرانها و عقبگردهای
داخلی شدهنمیتواند .زیرا ،باید میان دموکراسی و میزان توسعۀ اجتماعی و اقتصادی ،بهویژه کاهش
فقر و رعایت حقوق ش��هروندان در یک کش��ور ،توازن منطقی و پایداری وجود داش��ته و تحول
بنیادی��ن در تمام حوزههای مذکور اتفاق بیفتد(یعقوب ابراهیمی .)1392 ،بر این اس��اس ،با این که
نظریه مدرنیزاسیون کالس��یک به خاطر اروپامحوری و عدم تکرار تاریخی تجربۀ اروپایی مدرنیته
در کش��ورهای غیرغربی مورد انتقاد قرار دارد ،اما اهمیت سرمایه و بازار کنترلشده ،دولت عقالنی
س��کوالر ،احزاب سیاسی ،شهروندمحوری ،اس��تحکام و مؤثریت نهادها ،بهویژه ارجحیت محاکم
مستقل ،این نظریه را از سایر تئوریهای رقیب متمایز و برجسته میسازد (.)Zakaria, 2007
ضمن قبول این واقعیت که تقدم توسعۀ سیاسی بر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی الزاماً به ایجاد یک
نظام سیاسی دموکراتیک پایدار منجر نشده و صندوق رأی پاسخ نهایی به معضل مشروعیت قدرت
و تقسیم صلحآمیز آن بدون یک پالتفورم عادالنۀ اجتماعی و اقتصادی نخواهد بود ،این واقعیت
را باید پذیرفت که تجربۀ تاریخی افغانستان در این مقطع خاص طبقه سیاسی کشور را متقاعد نموده
که فع ً
ال دموکراس��ی را در حد مکانیس��م انتقال قدرت سیاس��ی ،و مجزا از کل روند مدرنیزاسیون،
پذیرفته و برای آن مشروعیت سنتی و مذهبی جستوجو کنند .از اینرو ،تفاهم جمعی میان نخبگان
سیاس��ییی که نظام فعلی را قبول داشته ،بر س��ر پذیرش انتخابات بهعنوان یک راهحل سیاسی قابل
قبول و جلوگیری از جنگ مسلحانۀ قدرت ،شکل گرفتهاست.
البته ،توسعۀ دموکراس��ی ،همانند سایر فرآیندهای مدرنیزاسیون ،یک روند خطی و رو به پیش
نیست .عقبگردها و پیشرفتها در آن رخ میدهد(.)Mishra, 2013برای کشورهای شکنندهیی چون
افغانس��تان ،از یک منظر ناکامی دموکراسی عبارت از عدم حفظ توافق جمعی بر سر ادارۀ کشور و
تصمیمگیریهای کالن ملی است که نتیجه آن رویآوردن جناحهای قدرت به زورآزمایی نظامی
میتواند باشد .چنین چیزی در کشوری که نهادهای اصلی آن ظرفیت و مشروعیت الزم را نداشته،
و سیاس��تمداران برای حل و فصل مش��کالت تعامل سیاس��ی را بیفایده بدانند ،قابل تصور است.
به همین س��بب ،سیزدهسال پس از کنفرانس بن هنوز هم س��وال استحکام دموکراسی در افغانستان
همچن��ان مح��وری و حیاتی اس��ت .در این رابطه نگرانی از آن اس��ت که دموکراس��ی نه در قالب
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نهادها و فرآیندهای نهادینهش��ده ،بلکه بیشتر در توافق ش��کنندۀ طبقۀسیاسی افغان بر سر یک نظم
مس��المتجویانۀ انتخاباتی ،تمثیل مییابد .تش��ویش بهخاطر بروز جنگ قدرت و سقوط دولت در
شورش و هرجومرج نشانهیی از بیاعتمادی جمعی به روندها و نهادهای ساختهشده پس از کنفرانس
بن در سال  2001میالدی است.
«اقوام با هم برادر افغان»

افغانستان کشوری چند قومی ،وبا فرهنگها و زبانهای مختلف است .در این کشور افغانبودن
و داش��تن یک هویت قومی تض��ادی با هم ندارند .معموالً در تذکرهه��ای قدیمی قومیت در کنار
هویت ملی نگاش��ته میش��د .حکومت با فشار سیاسی و از طریق نظام آموزشی و فرهنگی وابسته به
خود توانس��ت که این تصور و تعلق را در میان مردم جای بیندازد .در افغانس��تان ،هویتهای قومی
را میتوان بهعنوان هویتهای انکش��افنیافته اجتماعی و فرهنگی مطرح کرد که تکیه بر اصالت و
خالص بودن نژاد و فرهنگ ،قدامت نژادی یک قوم در سرزمین کنونی و یا قدامت فرهنگ و زبان،
میزان نفوس قومی دارند(حسین مبلغ.)2006 ،
در تجارب کش��ورهای دیگر ،بهخصوص در چارچوب جامعۀ چند فرهنگی غربی ،تنوع قومی
و مذهب��ی به خاطر غنای فرهنگی جامعه ،و ارزش اقتص��ادی نیروهای مهاجر کار موضوع پذیرفته
شدهاس��ت .طبعاً این تنوع از آن رو در جوامع لیبرال س��تایش میش��ود که خردهفرهنگها قادر به
چالشکش��یدن فرهنگ و قوانین مس��لط جامعه نبوده و حتا در آن ج��ذب میگردند .در این روند
ادغام ،ش��اید ذایقۀ فرهنگی جامعۀ میزبان تا حدی تغییر یابد ،اما فرهنگ غالب همچنان مشروعیت
و انس��جام خود را حفظ مینماید .خردهفرهنگها در درون دولت-ملتهایی که بر اس��اس قانون
اساس��ی ،نهادهای مدرن و فرهنگ مشترک ایجاد ش��دهاند ،تنها جنبه فولکلوریک دارند و بس .از
المهراسی ،تروریسم
اینرو ،قادر به ایجاد بحران و بیثباتی در درون جامعه نمیباشند .هرچند که اس 
و نژادپرس��تی ارزشهای دموکراتیک جوامع غرب��ی را تهدید کرده و خردهفرهنگها هم به خاطر
حفظ خود به صورت محافظهکارانه و گاه خشونتبار در برابر فرهنگ مسلط مقاومت مینمایند ،اما
در کل جامعۀ چندفرهنگی تجربه موفقیتآمیز یرا پشت سر میگذارد.
اما در کش��ورهایی مانند افغانس��تان که روند س��اخت دولت-ملت جدید به بنبس��ت رسیده و
هویته��ای قوم��ی با زخمهای عمیق ،خاط��رات تلخ تاریخی ،و نگاه کین ه ورزانه از دل خاکس��تر
جنگه��ا بیرون آمدهاند ،م��دل جامعۀ چندفرهنگی بدون هویت ملی و فرهنگ غالب که اس��اس
وابس��تگیها ،تصورات و خاطرات جمعی را تش��کیل داده و مبنای پیوند انسانی باشندگان سرزمین
بهحساب میآید ،عم ً
ال خود معضلی بر سر راه تشکیل ملت افغانستان شدهاست .زیرا ،از آن منظری
که قومیت بهعنوان مبنای نظام سیاس��ی مدنظر گرفته ش��ود ،و نه یک جنبه فرهنگی و فولکلوریک
یک ملت ،خطر بیثباتی و منازعۀ درونی طبقه سیاسی و کشاندن بحران به جامعه ،همواره بهعنوان
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یک تهدید وجود خواهد داشت.
البته ،ذکر این نکته خالی از فایده نیست که تجارب افغانستان در امر ملتسازی خالی از موفقیت
نبوده است .توافق نسبی ملی روی هویت تاریخی ،مذهبی و تمدنی افغانستان ،و ایجاد تعلق به وطن
در میان عوام ،میزان قابل مالحظۀ ملتس��ازی در افغانس��تان را به نمایش میگذارد .اما از آن جایی
که ملتس��ازی در افغانستان توأم با خشونت و تبعیض قومی از سوی دولت مرکزی بوده ،اکنون از
سوی قشرهایی از نخبگان سیاس��ی و اجتماعی ،توافق روی هویت تمدنی و ملی موجود زیر سؤال
قرار گرفته اس��ت و این سرآغاز رادیکالش��دن هویتهای قومی و تشدید منازعۀ داخلی میباشد.
جناحهای سیاس��ی به خاطر منافع خود ،بهویژه استحکام قدرت از طریق پوپولیسم قومی و مذهبی،
میتوانند این حس تعلق جمعی ملی را که بیش��تر عبارت از تعلق به یک جماعت تصوری (,1919
 )Andersonاست ،خدشهدار نمایند .یک دلیل آن این است که رقابتهای سیاسی و اقتصادی بر سر
منابع ،غالباً در قالب رقابتهای قومی انجام میشود.
از س��وی دیگر ،روند ملتسازی در افغانستان یک روند پارادوکسیکال بودهاست؛ یعنی هویت
قومی مکمل هویت ملی به حساب آمده است .یک شهروند همزمان هم افغان و هم متعلق به یکی
از اقوام کش��ور به حس��اب میآید .از این رو ،برای دولتهای افغانستان در گذشته توازن میان این
دو هویت ملی و قومی بسیار مهم بوده است .این مدل در صورتی که طبقه سیاسی و تحصیلکردۀ
کشور بر سر آن تفاهم داشته باشند ،مانند هر پدیدۀ مفهومی و تصوری مصنوع دیگر کارکرد دارد.
البته ،در این فرمول اولویت مربوط به افغانیت است که توسط قانون اساسی براساس حقوق و وجایب
ش��هروندی تعریف میشود .قومیت بهعنوان یک هویت فرعی که آخرین بازمانده فرهنگی جامعۀ
بستۀ دهقانی و مذهبی پیش مدرن است ،جنبۀ فرهنگی و نه هویتساز دارد .در اینجا ترجیح هویت
و فرهن��گ غالب بر خردهفرهنگهای قومی در کن��ار این که تکمیلکننده یک نظام دموکراتیک
است ،اساس اتحاد ملت ،وفاداری به سرزمین و دولت منتخب ،رفع تنشها و رقابتهای اقتصادی و
سیاسی میان اقوام ،ایجاد الگوها و ایدهآلهای مشترک بهحسابآمده و تنها حاصل روندهای طبیعی
و خودجوش شهروندان یک کشور بوده میتواند.
این فرمول بهنوعی در هند کارآمد بودهاست که در آن دولت سکوالر مدرن ،با احزاب سیاسی
فراگیر و محاکم قدرتمند -نه مث ً
ال در س��طح کش��ورهای انگلوساکس��ون -ادارۀ کشور را بهعهده
دارند .در عینحال ،نخبگان هند ،به جز از هندوهای افراطی طرفدار حزب بیجیپی ،درک میکنند
که ثبات هند پهناور در دموکراس��ی و رواب��ط دموکراتیک میان پیروان ادیان و مناطق مختلف این
کشور است.افزون بر این ،رهبران هند مدرن با توجه به تجارب بریتانیا ،و متأثر از الگوهای مدرنیستی
شوروی و اروپایی دست به اداره و سازماندهی دولت و جامعه زدند .با این حال ،حتی دموکراسی
هندی ه��م در بلندمدت یک الگوی ایدهآل برای کش��ورهای چندقومی نیس��ت .چون بههرحال،
سیاست موروثی و خاندانی نهرو-گاندی ،بیعدالتی اقتصادی و اجتماعی ،هندوییسم و نظام کاستی
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در کلیت خود یک نظام تبعیضآمیز را در این کشور شکل دادهاند.
مدرنیس��م تدریجی جامعۀ س��نتی که هند آن را تجربه مینماید ،در افغانس��تان اعتبار خود را از
دست دادهاس��ت .ظهور طالبان دیوبندی-سلفی ،اس�لامگرا های ایدیولوژیکی از نوعی اخوانی و
مشروعیت اصالت فرهنگ بومی در برابر هر نوع مدرنیسمی فرهنگی اروپایی که قسماً متضمن ایجاد
دولت-ملت جدید است ،ایجاد مقاومت و مانع مینمایند .از سوی دیگر ،ایدۀ تفکیک میان مدرنیسم
تکنیکی و مدرنیسم فرهنگی در ذهنیت عمومی گروههای مختلف اجتماعی اهمیت و کارایی خود
را حفظ کردهاست .تفکیک مدرنیسم تکنیکی و فرهنگی حامی اصلی نهادها ،مناسبات و ارزشهای
س��نتی اس��ت که در این چارچوب فرهنگ نه بهعنوان یک پدیدۀ م��ادی و تاریخی بلکه یک امر
مقدس��ی بوده که با تغییر آن هویتباختگی و بینظمی در جامعه حاکم میش��ود .بنابراین پارادایم
اصلی فرهنگی شک در حقانیت عصر جدید است.
تهدید سیاست قومی

از میان عوامل مختلف ،هویتهای سیاسیش��دۀ قومی بهخاطر نوع سیاستورزی طبقۀ سیاسی
افغانس��تان تهدیدی نسبت به آیندۀ دموکراسی در افغانستان بهحساب میآیند؛ مگر این که نخبگان
سیاس��ی و اجتماعی روی هویت ملی و تعلق تاریخی و تمدنی به س��رزمین موجود توافق کرده ،از
یک نظام حقوقی آزاد ،کثرتگرا و قانونمدار دموکراتیک حمایت نمایند .آنها آهسته ،آهسته از
میراث کنفرانس بن فاصله گرفته ،در ادبیات سیاسی خود شهروند را جایگزین قومیت نمایند.
چ��را من روی این عامل تأکید میکنم؟ برای این که بنا به تحقیقات موجود ،یکی از علتهای
مهم ناکامی دموکراس��یها در افریقا ،آس��یا و اروپایی ش��رقی اختالفات و منازعات قومی قلمداد
میگردد .معموالً در جوامع چندقومی ،هویتهای قومی خطوط مش��خص خودی و غیرخودی را
معین میس��ازند .در نتیجه ،سیاست قومی هم بهسوی تقسیم منابع ارزشمند دولتی و غیردولتی برای
گروهه��ای ممتاز قومی و مذهبی پیش رفته و یک رقابت خصومتآمیز قومی میان نخبگان ش��کل
میگیرد .در این رقابت معموالً دولت با اپوزیسیون و رقبای اجتماعی خود برخورد مشکوک نموده
و آنان را متهم به خیانت ملی و مقاومت در برابر ارادۀ عمومی مینماید .اپوزیس��یون ،معموالً متهم
به تبانی با دش��منان تاریخی کشور ،مخدوش س��اختن هویت ملی و تجزیه کشور گردیده و افکار
عمومی علیه آنان بسیج میشود .در این فرآیند حتی صفات و اتهامات مذکور از سوی قوم غالب در
دولت به سایر اقوام نیز نسبت داده شده میتواند( .)Horowitz, 1993نتیجۀ این فرآیند مشروعیتدادن
به تبعیض سیستماتیک ،حذف فزیکی و فرهنگی دیگران است .در چنین وضعیتی ،حتا دموکراسی
انتخاباتی که معموالً بهعنوان راهکاری جهت کسب مشروع قدرت سیاسی ،حاکمیت قانون و توزیع
عادالنۀ قدرت مدنظر گرفته میش��ود ،ظرفیت ضعیفس��اختن هویت ملی ،تش��دید خطوط تمایز
فرهنگی و مذهبی ،و ایجاد تنش و خش��ونت را دارد( .)Haysom, 2005ناگفته پیداس��ت که فقدان
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نهادهای مش��روع مانع از تبدیلشدن صندوق رأی به ابزاری جهت حل اختالفات سیاسی و تشکیل
دولت وحدت ملی میگردد.
واضح است که نگرانی از شکلگیری مجدد روابط ناعادالنۀ قدرت یک نگرانی مشروع است.
بهویژه تغییر در روابط سنتی قدرت قومی در نظام سیاسی کشور ،موجب برخی نارضایتیها و خشم
گردیدهاس��ت .چون همان طوری که در باال اش��اره کردم ،رابطه می��ان اکثریت قومی و حاکمیت
بالمنازعه سیاس��ی هنوز واقعیت عینی خود را در افغانستان حفظ کردهاست .مفهوم باشندۀ اصلی و
باشندۀ مهاجر پیوند نزدیک با ایدۀ اکثریت قومی و حاکمیت حداکثری سیاسی در افغانستان دارد.
همچنان ،مناقشه بر س��ر هویت تاریخی ،نیازمند رویکرد معقول ،استراتژیک و واقعبینانه است.
برخالف بحث نویسندگان هویتگرا ،هویت ملی افغانستان تنها شامل نمادهای فرهنگی و چهرههای
شاخص پشتونی ،و تنها یا فارسی و مغولی نیست بلکه در آن عناصر تمدنی و تاریخی عربی-اسالمی،
فارسی ،هندی ،یونانی ،مغولی و اروپایی خلط میباشد .طبعاً میان روایت دانشگاهی و باستانشناسانه
از تاریخ افغانس��تان ،و برداشت سیاس��تمداران و ذهنیت عمومی از آن ،تفاوت چشمگیری وجود
دارد .زیرا ،تاریخ نهتنها افغانس��تان بلکه تمام کش��ورهای دنیا زیر تأثیر مناسبات قدرت ،آرمانهای
اجتماعی و مذهبی ،واقعیتهای عصر موجود و تفسیر نسل جدید از گذشتۀ باستانی خود میباشد.
بههمینخاطر برخی محققین هویتهای ملی و تاریخی را هویتهای خلق شهده(t�ities Constructed
 )Idenبهحساب میآورند( )Bayart, 2005که مناقشه روی حقیقت آن ارزش سیاسی ندارد و موجب
تحریکات عامه نیز میش��ود .از همه مهمتر این که از اعتبار انداختن و حتی اصالح هویت موجود
در نبود عدم توافق بر سر روایتها و حقایق جدید تاریخی که مبنایی برای ساختن هویت نوین ملی
ش��ود ،بحران هویتی بهمراتب کالنتر ایجاد مینماید که حاصلش نه بحثهای فلس��فی در حوزۀ
عمومی بلکه تنشهای عمیق اجتماعی و سیاس��ی اس��ت و الزاماً به ی��ک نتیجهگیری منطقی منجر
نمیگردد .بلکه برعکس هویتها را رادیکال و متعصب میسازد.
اما تصور من این اس��ت که مهمترین عامل برای حفظ نظ��م دموکراتیک قدرت و جلوگیری
از نهادینهش��دن اکثریت تبعیضگرای قومی و تصاحب برتری جویانۀ قدرت سیاسی ،تقویت نظام
دموکراتیک و حفظ توازن قوای سیاس��ی به نفع نظم متکثر دموکراتیک اس��ت .از اینرو ،بهجای
تظاهرات خیابانی با یک رویکرد معقول ،انرژی فکری و جس��می روی نهادینهساختن توزان قوا و
نظم دموکراتیک فعلی صرف ش��ود .این که یک کاندید پش��تون در انتخابات به آرای یک هزاره
و تاجی��ک نیاز دارد ،نمودی از عینیت توازن سیاس��ی و نیازمندی به کس��ب دموکراتیک رضایت
قشرهای مختلف مردم است.
بدون شک ،نهادینهشدن نظم دموکراتیک بدون ساختن نهادهای اصلی ،مانند محاکم ،احزاب
سیاسی ،پارلمان قوی و تمرکز زدایی از قدرت در کابل ،میسر نیست .ضمانتهای نظم دموکراتیک
نه شعارهای تند قومی بلکه مؤثریت محاکم است؛ بیرونکردن دادگاه عالی و لویڅارنوالی از زیر
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 و نخبگان سیاسی، قدرت تمرکززدایی نشود، اگر این نهادها مؤثر نگردند.نفوذ قوۀ اجرائیه میباشد
 تظاهرات خیابانی تنها یک اکتویسم بیمحتوایی است که نتیجۀ،دولتسازی نگردند-متعهد به ملت
 و کشانیدن خشونت،آن نه تغییر در نهادها و مناسبات قدرت بلکه رادیکالساختن هویتهای قومی
.به خیابانها میباشد
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انتخابات در کشورهای پسامنازعه و
درسهایی برای افغانستان
سیدمهدی منادی

1

چکیده

کش��ورهای پس��امنازعه ،با گذر از ش��رایط س��خت منازعه احتیاج به ثبات و صل��ح دارند .اما
صلح بهصورت خودکار زمانی که س�لاحها از فیر ایس��تادند و یا یک توافقنامه به امضا رسید ،باز
نمیگردد .بلکه این کش��ورها به برگزاری انتخابات برای ایجاد صلح ضرورت دارند .انتخابات در
کشورهای پسامنازعه یکی از نقاط عطف میان ثبات و ناامنی محسوب میگردد .در اینگونه شرایط
انتخابات دارای ویژگیها و عناصر خاصی اس��ت که بر اس��اس شرایط خاص هر کشور ،تخطی از
آنها میتواند ،زمینۀ بیثباتی را فراهم سازد .اگر چه شرایط خاص در کشورهای متعدد پسامنازعه،
فرایندها را کمی متفاوت میس��ازد ،ام��ا بهصورت عموم این کش��ورها ،درسهایی را برای دیگر
کش��ورهای پسامنازعه دارند .افغانستان نیز از جمله کش��ورهای پسامنازعه است و نیازمند برگزاری
انتخابات ش��فاف و سالم اس��ت ،بنابراین استفاده از تجارب دیگر کش��ورها در برگزاری انتخابات
موفق ،میتواند به ادبیات مطالعات انتخاباتی در افغانس��تان بیفزاید .از اینرو در این مقاله ،به بررسی
ادبیات انتخابات در کشورهای پسامنازعه و تجربۀ کشورهای عراق ،سریالنکا و سیرالئون که دارای
مشابهتهای فراوان از لحاظ بافت اجتماعی با افغانستان هستند ،پرداخته میشود .بر اساس تجربیات
این کشورها ،در پایان سناریوهای احتمالی و درسهایی برای افغانستان ارائه خواهد شد.
کلید واژهها :پسامنازعه ،انتخابات ،نظام انتخاباتی.
 -1استاد دانشگاه و پژوهشگر
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مقدمه

کشورهای رو به توسعه و پسامنازعه مانند افغانستان ،برای بقایشان یا با انتخاب مصممانه و تداوم
راه دموکراسی به پیشرفت میرسند و یا این که در نتیجۀ بیتوجهی به اصول دموکراسی دچار بحران
مشروعیت و آش��وب و اغتشاش میگردند .افغانستان از جمله کشورهای رو به توسعه و پسامنازعه
بهشمار میرود .غالباً کش��ورهای رو به توسعه و پسامنازعه مشکالت مشابهی دارند .پایان منازعه و
جنگ داخلی فرصت مغتنمی برای بازس��ازی جامعه ،سیاست ،اقتصاد و تدوین و به اجرا درآوردن
اصالحات است.
گذار از وضعیت منازعه به یک نظام پایدار و مورد قبول همه ،مستلزم تدابیر اساسی سیاسی است.
انتخابات همگانی ب ه مثابه یکی از مکانیزمهای دموکراتیک از جمله تدابیری است که میتواند زمینۀ
ثبات را در شرایط پس از منازعه بههمراه آورد .انتخابات به یک فضای آزاد ،منصفانه و با امکانات
برابر انتخابکنندگان و انتخابشوندگان است که میتواند سرنوشت مطلوب جامعه را رقم زند .اما
در صورتیکه انتخابات بهصورت درست و شفاف برگزار نگردد ،هویتهای کوچکتر جماعتی
دوباره جامعه را بهس��وی نفاق و آشوب میکشانند .ما در کشورهای آسیایی ،آفریقایی و امریکای
التین نمونههایی از این تداوم و بحران را داریم .بس��یاری از کش��ورهای آمریکای التین که تجریه
رژیمهای دیکتاتوری نظامی را پشتس��رگذراندهاند ،با آنکه با مشکالت روزمرۀ جدیدی روبهرو
میباش��ند ،دیگر به منازعات خشونتبار داخلی و دش��منی با همسایگانشان پایان دادهاند .یکی از
عناصر مهم در پایانیافتن این منازعات خش��ونتبار ،برگزاری انتخابات س��الم بودهاست .بسیاری
از کش��ورهای امریکای التین که تجربۀ رژیمهای دیکتاتوری نظامی را پشت سرگذراندهاند ،با آن
که با مش��کالت روز مرۀ جدیدی روبهرو میباش��ند ،اما به منازعات خش��ونتبار داخلی و دشمنی
با همسایگانش��ان پایان دادهاند و به تداوم مش��روعیت دموکراتیک و ایجاد اتحادیههای منطقهیی
میکوشند .این روند قطعنظر از استثناهایی که دارد ،در حال گسترش است.
با این پیشفرض که کش��ورهای رو به توسعه و پسامنازعه تقریباً مشکالت مشابهی را در عرصۀ
انتخابات دارند .بررس��ی تجربۀ دیگر کشورهای پسامنازعه و بررس��ی شکلگیری صلح ،براساس
مکانیزم انتخابات میتواند برای انتخابات برای افغانس��تان درسهای مناس��بی بههمراه داش��ته باشد.
سه کش��ور عراق ،سریالنکا و سیرالئون از میان کشورهای پسامنازعه با توجه به بافت اجتماعیشان
به وضعیت افغانس��تان مش��ابهتهای زیادی دارد .از اینرو در این تحقیق با طرح س��ؤال چگونگی
انتخابات در کشورهای پسامنازعه و درسهایی برای افغانستان ،به وضعیت انتخابات در این سهکشور
پرداخته میشود .در بررسی انتخابات در کشورهای پسامنازعه؛ با دو متغییر روبهرو هستیم .اول ،متغیر
مستقل «کشورهای پسامنازعه» است که در شکلگیری انتخابات بهصورت بنیادی تأثیرگذار است.
دوم ،متغیر وابس��ته «انتخابات» است که متأثر از شرایط خاص پسامنازعه شکل گرفتهاست .با توجه
به اینکه انتخابات بهمثابه متغیر وابس��ته مورد بررس��ی قرار میگیرد ،الزم اس��ت که در ابتدا مفهوم
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انتخابات به عنوان یکی از عناصر مهم در گذار و بهبود شرایط ،مورد بررسی قرار گیرد و در پی آن
مفهوم پس��امنازعه مورد بررس��ی قرار گیرد .در بخش سوم به انتخابات در کشورهای یادشده اشاره
خواهد شد .در نهایت به سناریوهای احتمالی و درسهایی برای انتخابات افغانستان پرداخته خواهد
شد.
 .1مفاهیم

انتخاب��ات در کش��ورهایی با دموکراس��یهای در حال ظهور و پس از جنگ ،پتانس��یل عمیقی
برای بازگش��ت به درگیریهای خش��ونتآمیز و تضعیف فرایندهای تثبیتشده و بیاعتبارساختن
دموکراس��ی دارد .انتخابات ریاستجمهوری افغانستان در سال  2014یکی از نمونههایی است که
نهتنها یک ابزار مشارکت دموکراتیک محسوب میگردد ،بلکه یک رقابت شدید برای دسترسی
به رهبری ،قدرت ومنابع است.
 .1-1مفهوم انتخابات در کشورهای پسامنازعه

واژۀ «انتخابات» از ريشۀ عربي فعل «نخب» به معناي برگزيدن و اختيار كردن است (عمید:1385 ،
 )236و مع��ادل اروپايي آن يعني « »Electionنيز به فعل التي��ن « »Eligeveبه معناي جداكردن،
س��واكردن و برگزيدن باز ميگردد .ای��ن واژه در فرایند تحوالت مفاهیم تغيير و تحوالت معنايي
وسيعي پيدا كردهاست ولي در كاربرد رايج و عام آن به معناي روش يا شيوهاي است براي برگزيدن
تعداد معيني از افراد از ميان شمار كثيري از كساني كه براي تصدي يك منصب يا مقام خود را نامزد
كردهاند و یا به «جریان رسمی انتخاب اشخاص برای احراز مقام یا منصب و مسئولیتی در جامعه ،از
طریق آرای عمومی» گفته میشود (بخشی و راد.)209 :1383 ،
انتخابات یکی از اجزای اساسی فرایند دموکراتیک است که مردم:
 .1رهب��ران خویش را با ه��دف تعیین منافع خویش در حوزۀ عموم��ی انتخاب و یا جایگزین
میکنند.
 .2انتخاب خویش را در یک رفراندم بیان میکنند.
انتخابات مجموعهیی از اقدامات و مکانیزمهایی است که در نظر دارد تا:
 .1از میان کاندیداهای متعدد در سطح ملی و محلی فرد خاصی را انتخاب نمایند.
 .2در یک رفراندم سیاست خاصی را تعیین نمایند (.)2011 ,ECS :5
در س��طح ملی ،برگزاری انتخابات دو هدف دارد .هدف اول ،عبارت اس��ت از انتخاب رئیس
دول��ت یا فردی که در رأس قوۀ مجریه قرار میگیرد و به تبع آن انتخاب سیاس��تهایی که دولت
دنب��ال خواهد کرد .هدف دوم ،انتخاب نمایندگان مجلس اس��ت که وظیف��ه قانونگذاری ،تعیین
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مالیاتها و نظارت بر عملکرد دولت را از سوی مردم بر عهده دارند.
بهطور معمول ،از انتخابات در کش��ورهای پسامنازعه انتظار میرود که بهصورت همزمان نقش
مهم��ی در پای��اندادن به جنگهای داخل��ی ایفا نماید و در کنار آن گروهه��ای نظامی را تبدیل به
احزاب سیاسی صلحجو نماید .همچنین انتظار میرود تا اعضای پارلمان و دیگر نمایندگان مجالس
رس��می را انتخاب نماید ،دولت جدید را تش��کیل داده و به نظام سیاسی جدید مشروعیت ببخشد.
براساس این دالیل انتخابات در کشورهای پسامنازعه بهصورت وسیع ،بخشی جداییناپذیر از فرایند
اتمام جنگ و ملتسازی محسوب میگردد.
با این حال نتایج انتخابات در کش��ورهای مختلف پس��امنازعه متفاوت است .در برخی از موارد
مانند نامیبیا در س��ال  ،1989السالوادور در س��ال  ،1994موازمبیک در سال  ،1994بهصورت روشن
نق��ش ش��فاف در پایاندادن جنگ و تحول ب��ازی نمود .اما در برخی دیگر از این کش��ورها ،نظیر
انتخابات نافرجام انگوال در س��ال  1992و یا لیبریا در سال  1997مشکالت بیشتری در جوامع آنها
ایجاد نمود .در کش��ورهای کوزوو و تیمورشرقی جدول زمانی انتخابات نقش سازندهای در توسعۀ
سیاسی این کشور ایفا نمود .انتخابات  2005لیبریا پایان دومین جنگ از جنگهای داخلی این کشور
را رقم زد و در نتیجۀ آن آفریقا در یک فرایند دموکراتیک اولین رئیس دولت زن را انتخاب نمود.
اظهار نظر در مورد انتخابات افغانستان و عراق هنوز زود است ،اگر چه انتخابات توانستهاست سطحی
از آرامش را در این کش��ورها به ارمغان آورد ،اما هنوز نتوانستهاس��ت خصومتها را در عراق پایان
بخش��د .در عراق احتمال آغازشدن اختالفات و خشونتها در انتخابات بسیار زیاد است (,Reilly
 .)3 :2010در اواخر س��ال  2009و  2010در س��ودان ،بروندی ،گینهبیس��ائو نیز انتخابات دشواری
برگزار شد .مشکلتر از آن در نیمۀ دوم سال  2010و  2011در رواندا ،جمهوری آفریقای مرکزی،
چاد ،ماداگاسکار ،هائیتی و ساحلعاج ،نیجریه ،زیمباوه برگزار شد .همۀ این انتخابات نقطۀ عطفی
میان جنگ و صلح بودهاست (.)EISA, 2010
 .1-2معیارهای جهانی انتخابات در کشورهای پسامنازعه

اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ( )1948که توسط تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد پذیرفته
شدهاس��ت ،بر حق جهانی به انتخابات واقعی تأکید میکند .مادۀ  21اعالمیۀ حقوق بش��ر جهانی نیز
تصریح میکند که :هر کس حق دارد که در ادارۀ امور عمومی کش��ور خود ،خواه مس��تقیم و یا از
طریق نمایندگان نقش داشتهباش��د .همچنین در این ماده از انتخابات آزاد بهمثابه تنها راه تأس��یس
دولت مقتدر یاد میکند و ارادۀ مردم را مهمترین بنیان اقتدار دولت میداند .الزم است تا این اراده
در انتخابات س��الم و دورهای که توسط رأی مخفی و یا روش های رأیگیری آزاد به حقوق خود
دست یابد.

انتخابات در کشورهای پسامنازعه و درسهایی برای افغانستان

45

انتخابات بهمثابه مکانیزمی که ارادۀ افراد را به پستها و چوکیهای دولتی مبدل میسازد ،دارای
معیارهای متکثری اس��ت که بر اس��اس آن محققین اقدام به تبیین انتخابات در کشورهای مختلف
مینماین��د .در میان معیارها و اصول رای��ج در تبیین انتخابات جامعۀ آفریقای ش��رقی و همپیمانان
آنها اقدام به تعیین اصول مش��ترک برای تحقق انتخابات س��الم ،دموکراس��ی ،حاکمیت قانون و
حکومتداری خوب که در توس��عۀ سیاس��ی ،اجتماعی و اقتصادی در کشورهای خویش نمودند.
آنها اصولی را در بررس��ی ،نظارت و ارزیابی انتخابات بر اس��اس اعالمیۀ اتحادیه آفریقا در مورد
اصول حاکم بر انتخابات دموکراتیک ،میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی  ،1996اعالمیۀ جهانی
حقوق بش��ر و کنوانسیون سازمان ملل متحده در مورد رفع همۀ اش��کال تبعیض علیه زنان ()1981
بهصورت ذیل تعیین نمودهاند:
1.1وجود آزادی برای اظهار خواستههای مردم؛
2.2انتخابات واقعی؛
3.3انتخابات دورهای؛
4.4حق رأی همگانی؛
5.5حق رأی برابر؛
6.6حق شرکت در امور عمومی؛
7.7حق دادن رأی؛
8.8حق انتخابشدن؛
9.9مخفیبود ن رأی؛
1010حق رجوع موثر به (قطعنامههای منصفانه ،بیطرفی در صورت بروز اختالف انتخاباتی) (4-5
.)EAS, 2011:

مطالعات انتخابات در کش��ورهای پس��امنازعه از پیچیدگی خاصی برخوردار است .گوناگونی
و تکثر در اش��کال و سیستمهای انتخاباتی در کشورهای پسامنازعه ،انتخاب الگو و معیار مشخصی
که با وضعیت هر کش��ور مناس��ب باشد و از س��وی دیگر کش��ورهای مورد نظر در این نگارش را
نیز تحت پوش��ش قرار دهد را کمی مش��کل میسازد .بر اساس گزارش��ی که در مورد درسهای
آموختهش��ده از انتخابات در کشورهای لیبریا ،س��یرالئون ،جمهوری دموکراتیک کنگو و کوزوو
صورت گرفتهاس��ت؛ پنج مؤلفۀ کلیدی در برگزاری انتخابات موفقیتآمیز معرفی میکند .وینریچ
کونه 2در این گزارش ثبتنام رأیدهندگان؛ انتخاب سیس��تم انتخاباتی ،کمیس��یون انتخابات ملی،
سیستم شکایتهای انتخاباتی و تدابیر اعتمادسازی را به عنوان عناصر کلیدی در انتخابات کشورهای
پسامنازعه تعیین میکند .به تعبیر ایشان ،در صورتی که این عناصر بهصورت درست در کشورهای
2 - WINRICH KÜHNE
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پسامنازعه تطبیق گردد ،انتخابات موفقیتآمیزی در این کشورها برگزار خواهد ش د (HKÜ , 2010:4

 .),NEاین عناصر بهصورت مختصر در سطور ذیل تبیین میگردند.
1 .1ثبتنام رأیدهندگان:
ثبتنام رأیدهندگان یکی از مکانیزمهایی است که جامعه و رسانههای جهانی اهمیت
فراوان��ی به آن میدهند .ثبتنام رأیدهندگان فرصتهایی را ارائه میکند که بر اس��اس
آن میت��وان نتیجۀ انتخابات را مدیریت نماییم .در پرتو موضوع روش��ن اس��ت زمانی که
تعداد رأیدهندگان مش��خص باشد ،به تعدادی که رأی به نفع یک کاندید تأیید میشود،
به همان میزان از آرای دیگر کاندیدان کاهش مییابد .بر این اساس تا حدی امکان تقلب
کاه��ش مییابد .ثبتنام رأیدهندگان در س��احلعاج و س��ودان در س��ال  2008یکی از
مسائل بحثبرانگیز بود .همچنین در رفراندم نامیبیا در سال  1998نام بسیاری از کسانی که
بهصورت رسمی در خارج از کشور بودند ،در لیست رأیدهنده نیز وجود داشتهاست.
یکی دیگر از فواید ثبتنام رأیدهندگان در کش��ورهای پسامنازعه؛ نظیر کشورهای
آفریقایی و همچنین تعریف شهروندی و ملیت است .منازعات داخلی باعث گردیدهاست
که بخش عظیمی از مردم این کشورها به دیگر کشورها مهاجر شوند و دولت تازه تأسیس
توانمندی توزیع اسناد هویت به آنها را نداشته است .بر این اساس ثبتنام رأیدهندگان بر
اساس مکانیزم سادهتر زمینۀ اشتراک همگان را در انتخابات فراهم میسازد.
2 .2انتخاب سیستم انتخاباتی:
طراحی قانون انتخاباتی مناسب برای کاهش حساسیتهای تقسیمبندی یکی از عناصر
انتخابات صلحآمیز است .هر سیستم انتخاباتی جوانب مثبت و منفی خود را دارد .سیستم
انتخاباتییی مناسب است که مبتنی بر شرایط محلی و ذهنیت افراد آنجا تدوین شدهباشد.
هیچ سیس��تم انتخاباتی مش��خصی وجود ندارد که در تمام مناطق آفریقا و یا دیگر مناطق
جهان نتیجۀ مثبت داشتهباشد .سیستمهای انتخاباتی بیشتر مبتنی بر بینش عمومی مردم تنظیم
میگردد.
نظام انتخاباتی اکثریت س��اده یکی از انواع نظامهای انتخاباتی است .در مورد این نوع
نظام ،اصطالح معروفی وجود دارد که «برنده همهچیز را بهدس��ت میآورد» و یا «نفر اول
از پل سس��ت میگذرد» .این نوع سیستمهای انتخاباتی برای کشورهای چندقومی اغلب
مشکلساز بودهاست .بر اساس این سیستم آنها بهآسانی دچار اختالفات قومی و مذهبی و
رقابتهایی با حاصل جمع صفر میشوند.
در س��وی دیگر ،سیستی تحت عنوان نمایندگی تناسبی اس��ت که در قارۀ اروپا شایع
اس��ت .پیامدهای این سیستمی روشن است و همۀ گروههای اصلی و رهبران در پارلمان و
دیگر نهادها پس از انتخابات سهمی دارند .براساس آن خطر کنار گذاشتهشدن گروه و یا
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رهبری در آن بسیار پایین است .با این حال چالشی که در این رابطه وجود دارد ،جوامعی
که جمعیت روستایی آنها زیاد است ،با آن موافقت نمینمایند .چرا که شناسایی نماینده
و برقراری ارتباط با آن برای آنها مشکل است.
سومین سیس��تم ،ترکیبی از دو سیستم اکثریت ساده و سیستم نمایندگی تناسبی است.
بر اس��اس این سیستم ،تعدادی از کرس��یهای پارلمان به احزاب و یا اقوام و بخشی دیگر
به کاندیدان مستقل اختصاص دادهمیشود .این نوع سیستم چالشها و نقاط ضعف هر دو
سیستم را کاهش میدهد.
3کمیسیونهای انتخابات:
برای اطمینان از شفافیت انتخابات ،یک کمیسیون انتخابات باید همیشه وجود داشتهباشد
و اطالعات الزم را به طرفهای رقیب ارائه نماید .مکانیزم دیگری که باعث ش��فافیت و
کاهش تنش در انتخابات میش��ود ،نظارت است .تأس��یس کمیسیون نظارت در صورت
شکلگیری مشکالت و اعتراضات بعد از انتخابات ،این نهاد میتواند به بررسی مشکالت
موجود بپردازد.
کمیس��یون انتخابات باید بیطرف بوده و نمایندگان از تمام نظامیان سابق و غیرنظامیان
داشتهباشد .در صورتیکه این کمیس��یون توانمند باشد ،زمینۀ افزایش شفافیت را در میان
رقابتکنندۀ سیاس��ی و ناظرین بههمراه میآورد .کمیسیون نظارت و شکایات الزم است
شکایات متعددی را دریافت نماید و بر اساس زمانبندی دقیق به آنها رسیدگی نماید .در
صورتیکه مشکل بسیار جدی باشد و کمیسیون شکایات نتواند بهآن رسیدگی نماید ،الزم
است تا یک نهاد مشخص دیگر برای حل این موضوع تعیین گردد و رقابتکنندگان باید
از شیوۀ کار این نهاد آگاه باشند.

 .1-3مفهوم کشورهای پسامنازعه

پس از پایان جنگ جهانی دوم ،خشونتها و جنگهای داخلی در هر گوشهیی از جهان روزانه
جان  913تن را گرفتهاس��ت .در کنار این ،آمار بیجاش��دگان داخلی ،ضعیفشدن وضعیت رفاهی
مردم و گسترش بیماریها در میان مردم نیز وجود داشته است (.)Edward and Nooruddin, 2012: 558
بر این اساس ،مطالعات ادبیات ثباتسازی در کشورهای پسامنازعه اهمیت فراوانی یافتهاست.
همانطور که مفهوم پسامنازعه نشان میدهد ،اشاره به دورهای بعد از پایان منازعه در یک کشور
دارد .اما با وجودی که این مفهوم بسیار آشکار بهنظر میرسد ،با دو مشکل روبهروست .اول ،تعیین
آغاز دورۀ پس��امنازعه است .اغلب غیرممکن است که زمان مشخصی تعیین نماییم که یک منازعه
احتماالً بهپایان رسیدهاس��ت .حتی پس از امضای موافقتنامۀ صلح میان طرفهای متخاصم ،هنوز
احتمال ادامۀ خش��ونت و درگیری وجود دارد .ما دو معیار برای تعیین آغاز دورۀ پسامنازعه داریم.
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اول زمانی که نش��انهایی از پیروزی یکی از طرفهای درگیر نمایان میش��ود .این موضوع ممکن
است در نتیجۀ سقوط پایتخت ،جایگاه قدرت سیاسی و یا درپی پایانیافتن یک جنگ طوالنیمدت
بهوقوع بپیوندد .بهطور مثال جنگ طوالنی میان نیروهای نظامی دولت اتیوپی تحت رهبری کلونیل
مینجیس��تو و نیروهای شوروشی تحت رهبری میالس زیناوی زمانی بهپایان رسید که ادیسآبابا در
 29می  1991سقوط کرد.
معیار دوم زمانی اس��تفاده میشود که جنگ بهصورت رسمی در تاریخ مشخص در پی امضای
توافقنامه مشروح میان گروههای درگیر پایان یابد .حتی اگر چنین توافقنامهای لزوماً جنگ را خاتمه
نبخش��د ،اما بهصورت چش��مگیری خش��ونت را کاهش میدهد .از اینرو ،زمان امضای توافقنامۀ
آتشبس ،پایان منازعه و آغاز دورۀ پسامنازعه است .بهطور مثال ،جنگ اخیر در بروندی بهصورت
رس��می زمانی که دولت توافقنامۀ ش��فاف آتشبس را با گروه اصلی شوروی در  29نوامبر 2003
امضا کرد به پایان رس��ید .در صورتیکه بعد از آن برخی از خشونتهای پراکنده بهوسیلۀ برخی از
گروههای شورش��ی کوچک حتی تا میانه س��ال  2008ادامه پیدا نمود .بر این اساس بروندی پس از
 2003در دوران پسامنازعه قرار گرفت.
زمانی که آغاز دورۀ پس��امنازعه تعریف گردید ،س��ؤال بعدی این است که چگونه پایان آنرا
تعیین نماییم .اگرچه دورۀ پسامنازعه در کشورهای مختلف متفاوت بودهاست ،اما با این حال 10سال
پس از پایان منازعه را دوره پسامنازعه یاد میکنند (.)Nooruddin, 2008: 4
پیتر والینستین ( )2002سهنوع منازعه را شناسایی میکند .این سهنوع منازعه عبارتاند از بینِِدولتی؛
داخلی و منازعات دولتس��ازی است .بینِدولتی ،از جمله منازعات میان ملیتهای دولتهاست و
یا خشونت با معیار دولت است .مثالهای منازعات داخلی و دولتسازی شامل جنگهای قومی و
داخلی ،ضد استعماری ،جانشینی ،جنبشهای استقاللخواهی ،منازعات ارضی و جنگ بر سر کنترل
دولت است (.)MILLER, 2005: 22
برخی از منازعات در تمامی کش��ور گس��ترده ش��ده نظیر رواندا و برخی دیگر از کشورها نظیر
س��ودان در بخشهای خاصی از کشور تمرکز یافتهاست .آنها اغلب چند منبع شکلگیری دارند.
ِ
محرومیت بخش��ی از جمعیت ،بیعدالتی اجتماعی ،رقابت برای
مس��ائل قومی ،نابرابری اقصادی،
دستیابی به منابع ،فقر ،نبود دموکراسی ،مسائل عقیدتی و مذهبی نظیر نیجریه و سودان و تنشهای
سیاسی از جمله منابع منازعه بودهاست.
منازعه بهصورت عموم به سهبخش ،تفکیک شدهاست:
1 .1منازعات مس��لحانه کوچک :حداقل 25جنگ مرتبط کمتر از 1000کش��ته در تمام طول
دورۀ جنگ داشتهباشد.
2 .2منازعات مسلحانه متوسط :حداقل 25جنگ که هر سال کمتر از 1000کشته داشتهباشد.
.3
3جنگ :حداقل 100جنگ در هر سال وجود داشتهباشد (.)Reilly, 2010: 4
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در کشورهای پسامنازعه دو متغیر و یا دو هدف در راستای برگزاری انتخابات پیگیری میشود.
هدف اول ،پایاندادن به جنگ و جلوگیری از شروع منازعه و هدف دوم تحکیم دموکراسی است

(.)Reilly:159

دوران پس از جنگ ،اگرچه جنگی وجود ندارد اما لزوماً به معنای وجود صلح واقعی نیس��ت.
پای��ان جنگ فرصت را برای دس��تیابی به صلح پایدار فراهم میکند ،اما الزم اس��ت تا نهادهای
مناسب که قادر به تضمین امنیت پایدار برای کل جمعیت است ،تأسیس گردد .جنگ توسعهیافته،
منجربه از دسترفتن جان انسانها و تخریب فیزیکی و فروپاشی سیستمها و مؤسسات یک جامعه
پایدار میشود و اینها در شرایط پس از منازعه باید احیا گردند .کریشنا کوما 3در این رابطه مطرح
میکند که :بازسازی زیرساختهای نهادی که در طول جنگ ازبین رفتهاند مهم هستند ،حتی مهمتر
از زیرس��اختهای فیزیکی .این حوزهای است که تا حد زیادی توسط جامعۀ بینالمللی در گذشته
نادیده گرفته شدهاس��ت .اگر چه در طول این ده سال گذشته به این موضوع توجه زیاده شدهاست،
اما هنوز کافی نبودهاست (.)Brahimi,2007:3
 .2نقش سازمان ملل متحد در انتخابات در کشورهای پسامنازعه

ب��رای تعادلبخش��یدن ب��ه جهته��ای درگی��ر در جنگه��ای داخل��ی ،بهت��ر اس��ت
ک��ه از اف��راد و گروهه��ای بیط��رف نی��ز در پروس��ۀ انتخاب��ات اس��تفاده ش��ود .افزای��ش
بازیگ��ران ،آگاه��ی و نق��ش گروهه��ای غی��ر درگی��ر در جامع��ه را افزای��ش میده��د.
اگر چه معرفی گروههای غیرنظامی مش��کل است و بیشتر بهعنوان یک خارجی در یک جامعه
پنداشته میشوند .این موضوعی بود که در جریان انتخابات در جنوب سودان رخ داده بود .با این حال
نقشدادن به گروههای بیطرف در انتخابات ،تنشهای موجود در میان احزاب سیاس��ی را کاهش
میدهد .با این حال در پی س��قوط دیوار برلین دموکراسی به عنوان یک عنصر اساسی در بازسازی
کش��ورهای پس از جنگ که درگیریهای فراوانی را تجربه نمودهاست از سوی سازمان ملل متحد
و جامعۀ بینالمللی شدهاست .این نهادها سعی دارند تا از جایگزیننمودن رأی بهجای گلوله (مرمی)
انتخابات را به عنوان مؤلفۀ استاندارد در ایجاد صلح معاصر تثبیت نمایند (.)Reilly:31
در سال  1997قطعنامۀ  52/129اشاره به بازنگری نقش و ساختار حمایتی سازمان ملل در انتخابات
کشورهای تازهدموکراتیک دارد .سازمان ملل الزم است تا ظرفیتهای ملی این کشورها را از طریق
تقویت نهادهای انتخاباتی و آموزشهای مدنی ارتقا دهد .قطعنامۀ  54/173پذیرفتهش��ده در س��ال
 1999علیرغم احتیاط برخی از کشورها ،تأکید بر ادامۀ فراهمسازی حمایتهای انتخاباتی و داشتن
نقش ریشهای در حقوق بشر مبتنی بر مادۀ  21منشور دارد ( .)Goodwin,1994:15دبیرکل سازمان ملل
3 - Krishna Kumar
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متحد در گزارش سال  2003در مورد تقویت نقش سازمان ملل بهصورت ذیل اشاره میکند:
تجربههای مختلف نشان داده است که اغلب پیامد محرومیت ،خشونت بودهاست .رقابت آزاد و
عادالنه در میان گروههای سیاسی مختلف از طریق نهادهای مؤثر اختالفات را بهصورت مسالمتآمیز
حل میکند و در نتیجه خشونت را از بین میبرد (.)UN doc. 58/212,2003: 4
بر اس��اس مطالب فوق میتوان اهداف س��ازمان ملل متحد را در م��ورد حمایت از انتخابات در
کشورهای پسامنازعه بهصورت ذیل عنوان داشت:
ال��ف :حمایت از دولتهای عضو برای برگزاری انتخابات معتبر و مش��روع مطابق با معیارهای
شناختهشدۀ جهانی؛
ب :همکاری در ایجاد ظرفیت پایدار نهادی در کش��ورهای پسامنازعه برای مدیریت انتخابات
دموکراتیک واقعی و دورهیی توام با اعتماد کامل در میان احزاب و گروههای انتخاباتی (UN doc.
.)A/56/344, 2001:3
 .3تجربۀ انتخابات در کشورهای پسامنازعه دیگر

اغلب انتخابات در کش��ورهای پسامنازعه بیش��تر تحت شرایط بسیار سخت مدیریت شدهاست.
اگرچه این شرایط در جوامع مختلف متفاوت است و بیشتر وابسته به ماهیت و مدت منازعه ،میزان
توسعهیافتگی سیاسی و اقتصادی در گذشته و میزان خرابی در دوران جنگ است .بهصورت عموم
کش��ورهای پسامنازعه از لحاظ سیاسی شکننده هستند و اغلب یک دولت ضعیف مسئول مدیریت
انتخابات در این کش��ورها میگردد .از لحاظ اقتصادی این کش��ورها از بیکاری وس��یع و کمبود
نیازمندیهای اولیه رنج میبرد .برخی از این کشورها با کمبود مواد غذایی دست و پنجه نرم میکند
و زراعت و تولیدات صنعتی آنها کام ً
ال ضعیف و ناکارآمد اس��ت .زیرس��اختهای حملونقل و
ارتباط��ات اغلب در دوران جنگ تخریب شدهاس��ت و عبور و مورد م��ردم ،کاالها و اطالعات با
دشواری همراه است.
جوامع پس��امنازعه همچنین فاقد زیربناهای نهادی الزم برای انتخابات دموکراتیک هستند .این
کشورها اغلب بهعلت جنگ با وضعیت اجتماعی بیاعتمادی ،خصومت و ناامیدی همراه است که
موجب میگردد تا گفتمان و رقابتهای سیاسی کمتر دموکراتیک باشد .در حقیقت انتخابات بیشتر
انکار جنگ است تا یک انتخاب در میان گزینههای سیاسی ،بر این اساس دولت منتخب الزاماً متعهد
به برنامۀ خاصی نیست و یا اینکه اغلب برنامهای ندارد ( .)Larry and Krishna,1998:18بر این اساس،
سهنمونۀ انتخابات در کشورهای پسامنازعه را بهصورت ذیل میتوان عنوان داشت:
 .1-3عراق

عراق کشوری است در خاورمیانه و در همسایگی کویت ،عربستان ،اردن ،سوریه ،ترکیه و ایران
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قرار دارد و پایتخت این کشور ،بغداد است .از منظر تقسیمبندیهای دولت-ملتسازی در دیدگاه
باری بوزان ،میتوان کشور و یا دولتی چندملیتی و متشکل از گروههای قومی -فرقهیی (عرب شیعه،
عرب س��نی ،کردها) مختلف تلقی کرد .در این کش��ور قبل از شکلگیری دولت ،ملتی یکپارچه
و منس��جم در مدتزمان تاریخی طوالنی ش��کل نگرفت که سازمانی سیاس��ی بهنام دولت را برای
ادارۀ مطلوبتر امور خود تش��کیل دهد .برعکس ابتدا دولت یا کش��وری بر اساس اهداف و منافع
قدرتهای جهانی پس از جنگ جهانی اول تش��کیل ش��د و سپس حکومتها یا رژیمهای سیاسی
مختلف الگوهای دولت-ملتسازی مختلفی را دنبال کردند (اسدی.)144-145 :1391 ،
عراق قبل از استقالل تحت قیومیت انگلستان بود .مهمترین ویژگی این دوره وابستگی و عملکرد
غیرمستقل ،و فقدان نسبی عملکرد ملی مستقل حکومت است .بر این اساس الگوی ثباتسازی اولیه
در عراق متأثر از دیدگاه ،منافع و اهداف خاص انگلستان بودهاست .اما با کودتای عبدالکریم قاسم
در سال  1958تا سال  2003که رژیم بعث سقوط کرد ،الگوهای منبعث از فضای پانعربیسم جهان
عرب در عراق حاکم بودهاس��ت .در دورۀ جدید الگویی متفاوت از دولت-ملتسازی با محوریت
فدرالیس��م و دموکراسی در عراق دنبال میش��ود (همان .)144 ،عراق پس از  ،2003بیشتر با مفهوم
پسااقتدارگرایی تفسیر گردیدهاست .وجود منازعات قومی میان رژیم بعث صدام و گروههای قومی
ش��یعه و کرد ،ضعف نهادهای مدنی و طبقۀ متوس��ط در شرایط اقتدارگرایی رژیم بحث ،برگزاری
انتخابات و تش��کیل نهادهای دموکراتیک را با چالشهای جدی روبهرو ساختهاس��ت .اغلب چنین
شرایطی با وضعیت پسامنازعه مشابه بودهاست .بر این اساس نحوه و مکانیزمهای برگزاری انتخابات
در عراق و کشورهای پسامنازعه دیگر ،تقریباً بهصورت مشابهصورت پذیرفتهاست .از اینرو عراق
بهعنوان یکی از موردهای مطالعاتی در این نگارش در نظر گرفته شدهاست.
فرایند ثباتس��ازی در عراق پس از  2003عمدتاً با ش��یوهها و رهیافتهای دموکراتیک با فراز
و فرودهای پیچیدهیی همراه بودهاس��ت .بخش اعظم این چالشها بیشتر به فقدان تجربۀ پیشینی در
خصوص کار جمع��ی و ایجاد حکومتی دموکراتیک و ش��کافهای قومی-فرقهیی و چندپارگی
جامعۀ عراق مرتبط اس��ت .مهمترین مراحل این روند از زمان ایجاد شورای حکومتی انتقالی شامل
تشکیل دولت موقت ،تدوین قانون اساسی موقت ،برگزاری انتخابات سراسری برای تشکیل مجمع
ملی عراق ،تش��کیل دولت انتقالی ،تدوین و همهپرسی قانون اساسی دایم عراق ،برگزاری انتخابات
سراس��ری برای تش��کیل مجلس نمایندگان و در نهایت ،ایجاد دولت دایم به نخستوزیری نوری
مالکی بود (همان.)202-201 ،
ش��ورای حکومت انتقالی متش��کل از 25نفر از شخصیتهای سیاسی عراق تشکیل شد .در گام
دوم ،مجمع عمومی عراق با 100عضو با ریاس��ت «فؤاد معصوم» تش��کیل ش��د که «ایاد عالوی» به
نخس��توزیری رس��ید .در این مدت قانون اساس��ی موقت با 46ماده توس��ط کمیتهیی متشکل از
نمایندگان احزاب و گروههای سیاس��ی تدوین شد .این قانون اساسی تا انتخابات سال  2005معتبر
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بود .این قانون عراق را کشوری پارلمانی ،تکثرگرا و فدرال برشمرد.
در  31جنوری  2005انتخابات سراسری در عراق برای تشکیل مجمع ملی عراق برگزار شد .در
این انتخابات ائتالف عراق یکپارچه 140کرسی از 275کرسی را بهدست آورد .کردها نیز 75کرسی
بهدست آوردند که با شیعیان وارد اتحاد شدند .سنیهای عراق که انتخابات را تحریم نمودهبودند،
تنها 17کرسی را بهدست آوردند .بر اساس این انتخابات «جالل طالبانی» از اتحادیۀ میهنی کردستان
عراق به عنوان رئیسجمهور و «ابراهیم جعفری» از حزب الدعوه به عنوان نخستوزیر دولت انتقالی
عراق انتخاب شدند .بر این اساس انتخابات ملی سال  2010و شوراهای محلی سال  2013نیز برگزار
ش��د .در انتخابات مجلس نمایندگان سال  2010ائتالف العراقیه به رهبری «ایاد عالوی» که بیشتر از
اعراب سکوالر شیعه و سنی تشکیل میشد با ۹۱کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت .ائتالف دولت
قانون به رهبری «نوری مالکی» نخس��توزیر عراق با ۸۹کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت .ائتالف
ملی عراق که از سازمانهای مهم ش��یعیان اسالمگرای عراق همچون مجلس اعالی اسالمی عراق
و جریان صدر تش��کیل میش��د با ۷۰کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت و فهرست اتحاد کردستان
متشکل از دوحزب اصلی کردهای عراق ،حزب دمکرات و اتحادیه میهنی با ۴۳کرسی در جایگاه
چهارم ایس��تاد .حزب گوران یا تغییر که از تجدیدنظرطلبان کرد انش��عاب کرده از اتحادیه میهنی
تشکیل میشد با ۸کرسی ،جبهه توافق ائتالف اصلی اعراب سنی عراق با ۶کرسی ،فهرست وحدت
عراق به رهبری جواد بوالنی وزیر کشور عراق با ۴کرسی ،اتحاد اسالمی کردی با ۴کرسی و جامعه
اسالمی کردی با ۲کرسی در ردههای بعدی قرار گرفتند (.)Katzman,2010: 2
فراین��د ثباتس��ازی در عراق پس از صدام بیش��تر ماهیت دموکراتیک و تکثرگرا داش��ت .در
حالیکه اقتدارگرایی و همانندس��ازی ویژگی اصلی روند ثباتس��ازی در دورۀ موردبحث بود .در
دورۀ جدید دموکراسی و تکثرگرایی کانون اصلی تحوالت عراق بهشمار میرود .حاکمیت حزب
بعث ،افراد و شخصیتهای محدود بر کشور که عمدتاً از اعراب سنی بودند ،مانع مشارکت اغلب
شیعیان و کردها در عرصۀ قدرت سیاسی شد .اما در دورۀ جدید شاهد روند معکوس هستیم .با این
حال ،روند دموکراسیس��ازی و تکثرگرایی نوین نیز با برخی چالشها و موانع جدی روبهروس��ت
(همان.)199 ،
در عراق بحثهای فراوانی در مورد نظام نمایندگی تناسبی ،اکثریتی ساده و ترکیبی انجام شد.
پس از بحثهای فراوان در این رابطه ،نظام انتخاباتی «نمایندگی تناسبی» مورد تصویب قرار گرفت.
در ای��ن نظام بهصورت قانونی  %25از 275کرس��یهای پارلمان به زنان اختصاص دادهش��د .دیگر
کرسیهای پارلمان براس��اس جمعیت به اقوام متعدد در این کشور تقسیم گردیدهاست.کمیسیون
 8نفری مس��تقل انتخابات نیز در اواسط سال  2004از میان افراد برجسته عراقی ،توسط سازمان ملل
برای برگزاری انتخابات تعیین گردید .این کمیسیون قانون نمایندگی تناسبی را به همراه طرز العمل
آن در انتخابات عراق عملی مینماید (.)Katzman, 2005:2
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با توجه به اینکه آمار رأیدهندگان در عراق در روز انتخابات ثابت نبودهاس��ت ،روند ثبتنام
رأیدهندگان نیز برای انتخابات در این کش��ور وجود دارد .بر اساس آخرین آمارهای انتخاباتی در
این کشور 14270000 ،رأیدهنده برای انتخابات ثبتنام شدهاند (.)Katzman:2
براس��اس عناصر و فرایند انتخابات در عراق ،بهنظر میرسد که انتخابات در عراق فرایند طبیعی
خوی��ش را طی میکند .ام��ا انتقال قدرت از یک گروه قومی و مذهبی ب��ه گروه دیگر ،قابل قبول
نبودهاست .از اینرو انتخابات بهصورت عموم از مشروعیت برخوردار نمیگردد .بنابراین چالشهای
فعل��ی عراق ،بیش از اینکه از فرایند انتخاباتی متأثر باش��د ،از توقع��ات گروههای قومی و مذهبی
در عراق سرچش��مه میگیرد .از سوی دیگر کشورهای همسایه در مدیریت تحوالت داخلی عراق
نق��ش فعالی دارند که این موضوع زمینۀ بروز چالشهای داخل��ی و ناکارآمدی انتخابات را فراهم
ساختهاست.
 .3-2سریالنکا

4

س��ریالنکا جزیرهیی اس��ت که در جنوب آس��یا ،اقیانوس هند و جنوب کش��ور هند قرار دارد.
پایتخت این کش��ور کلمبو اس��ت .سریالنکا از جمله مس��تعمرات بریتانیا بود و در  4فبروری 1948
استقالل خود را بهدست آورد .پس از استقالل ،درگیریهای قومی بین تامیلها در شمال و شرق که
اکثرا ً هندو بودند و سینهالیها در جنوب که اکثرا ً بودایی بودند ،آغاز گردید .این موضوع مهمترین
عامل بیثباتی در این کش��ور بودهاس��ت .تاریخ س��ریالنکا در چند دهۀ اخیر با عملیاتهای گروه
آزادیخواه ببرهای تامیل پیوس��تگی عمیقی پیدا کردهبود .خشونتهای داخلی در این کشور تیتر
رسانههای منطقه و جهان شده بود .این گروه از جمله نادر گروههایی بود که قابلیت اعمال تهدید از
هوا و دریا را داشت و در طول حیات خویش توانست تهدیدات امنیتی بزرگ را متوجه سریالنکا،
هند و اقیانوس هند نماید .خشونتهای موجود در سریالنکا در پایان می سال  2009به پایان رسید و
دولت سریالنکا با استفاده از جنگ و مذاکره توانست ثبات و صلح را برای این کشور بههمراه آورد
(تیناکون .)137 :2014 ،در واقع فرایند صلح و ثباتس��ازی در سریالنکا ،از جمله فرایندهای بسیار
مهمی است که میتواند در دیگر کشورها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
انتخابات ریاس��تجمهوری و پارلمانی سال  2010س��ریالنکا در  23نوامبر و  9فبروری ،2010
اولین انتخابات در س��طح ملی بعد از پایان جنگهای خونین 30ساله میان سریالنکا و گروه ببرهای
آزادیخ��واه تامیل بود .ضرورت پیدانمودن راهحل سیاس��ی برای اطمین��ان از صلح پایدار و ایجاد
دولتداری مناس��ب از جمله دو مس��ألۀ حیاتی بوده که سریالنکا باید در فضای پسامنازعه بهدست
میآورد .برای اولینبار از زمان پایان جنگ مردم در شمال و شرق سریالنکا فرصت استفاده از حق
4 - Sri Lanka
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خویش در تعیین سرنوشت سیاسی خویش را بهدست آوردند (.)Weliamuna, 2010: 8_9
قبل از سال  2000انتخابات در سریالنکا بهصورت اکثریت ساده بود اما در انتخابات سال 2000
سیستم انتخاباتی بهصورت نمایندگی تناسبی و رأی ترجیحی برای کاندیدان تعیین گردید .براساس
نظام انتخاباتی جدید ،زمانی که یک رأیدهنده به حزبی رأی می داد ،در برخی اوقات رأی کافی
برای برندهشدن تمام کاندیدان یک حزب وجود نمیداشت .در چنین شرایطی ،اختالف و خشونت
در میان کاندیدان حزب برای برتری بهمیان میآمد ( .)10 :2000 ,NDIدر پی این موضوع ،بسیاری از
احزاب سیاسی ،اعضای پارلمان و دیگر رهبران پیشنهاد نمودند تا سیستم انتخاباتی در این کشور را
ترکیبی از رأی قابل انتقال و تناسبی گردد .بیشتر مردم نیز بر این باورند که تطبیق یک نظام انتخاباتی
نوین میتواند از یکس��و مشکالت انتخاباتی و تقاضای افراد مستقل را پاسخ دهد و از سوی دیگر
وابستگی نمایندگان حزبی به قانون اساسی در مقایسه با احزاب مربوطهشان را افزایش دهند (.)Ibid
در اپریل سال  2006پارلمان کمیتهیی متشکل از 32عضو از تمامینمایندگان احزاب را برای بررسی
اصالح سیس��تم انتخاباتی سریالنکا تعیین نمود .این کمیته در جون  2007پیشنهاد خود را بهصورت
ذیل مطرح نمودند که سیستم انتخاباتی متشکل از اکثریت ساده و تناسبی که مختلط یاد میگردد،
برای انتخابات پارلمانی سریالنکا مناس��بتر است (A report of Research Department for Representative
 .)Democracy,2013: 13_14در پی فیصله پارلمان سریالنکا ،نظام انتخاباتی از این دوره بهبعد بهصورت
مختلط تعیین گردید.
چگونگی دموکراسی نمایندگی در کشورهای چندقومی و چند مذهبی همچنان برای پالسیسازان
مشکل بودهاست .نظام انتخاباتی در سریالنکا بر اساس شرایط داخلی از اکثریت ساده به تناسبی و در
نهایت مدل مختلط را اختیار نمود (.)Ibid: 20
فرایند و س��اختار انتخاباتی از سال  2010براساس متمم هفدهم با اصالحاتی روبهرو بود .بر این
اساس هرگونه استفاده از امکانات دولتی برای حمایت از کاندید مشخص در انتخابات جرم پنداشته
شد .با توجه به اینکه جابهجاشدگان داخلی و خارجی بر اساس جنگهای داخلی فراوان بودهاست.
برای ش��فافیت میزان رأیدهن��دگان ثبتنام گردید و تعداد رأیدهندگان در س��ال  2008به میزان
 14088500تثبیت گردید ( .)COMMONWEALTH SECRETARIAT,2010:9بر اس��اس تجربه انتخابات
در س��ریالنکا ،بهنظر میرس��د که دولت باید در مورد عدم استفاده از امکانات دولتی دقت بیشتری
نماید .از سوی دیگر به موضوع ثبتنام رأیدهندگان نیز باید بیشتر توجه نماید .از این طریق تا حدی
میتوان از تقلب جلوگیری نمود.
 .3-3سیرالئون

یکی از کش��ورهایی که از لحاظ جامعهش��ناختی به وضعیت افغانستان نزدیک است و از لحاظ
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موقعیت در غرب قاره آفریقا قرار دارد ،جمهوری سیرالئون 5است .پایتخت و بزرگترین شهر آن
فریتاون است .سیرالئون ۶میلیون نفر جمعیت دارد و زبان رسمی آن انگلیسی است .واحد پول این
کشور لئون نام دارد .مردم سیرالئون از حدود شانزده گروه قومی تشکیل شدهاند که هرکدام زبان و
آداب خود را دارند .دو قوم بزرگتر و بانفوذتر از میان آنها ،قوم تنمه و قوم منده است .بین  ۶۹تا
۷۰درصد از مردم س��یرالئون مسلمان و  ۲۰تا ۳۰درصد مسیحی هستند .منطقه سیرالئون در آن دوره
تبدیل به یکی از مناطق تجارت برده برای اروپاییان شد.امروزه با وجود غنای منابع طبیعی۷۰ ،درصد
از مردم سیرالئون زیر خط فقر زندگی میکنند (.)line – Economy,2012
س��یرالئون در تاریخ  ۲۷اپریل  ۱۹۶۱از زیر نفوذ انگلیس��یها خارج شد و به استقالل رسید .این
کشور دهههای متمادی درگیر جنگ داخلی بوده و سرانجام به کمک نیروهای ناتو و انگلستان در
س��ال  ۲۰۰۲به این جنگ خاتمه داده شد و بیش از ۱۷هزار سرباز خارجی دههاهزار شورشی مسلح
را خلع سالح کردند .در این جنگ دههاهزار نفر توسط شورشیان کشته شدند و عالمت اختصاری
این شورشیان بریدن دست یا پای قربانیان خود بود (.)Lancaster,2007:1
س��یرالئون از لحاظ معادن الماس بس��یار غنی اس��ت .تجارت جواهرات قاچاق در این کشور با
عنوان «الماس خون» انج��ام میگیرد که همین موضوع باعث ایجاد تنشهای مالی و درگیریهای
غیرنظامی شده که دولت تالش میکند تا قاچاق الماس از طریق مرزها را متوقف کند .بر این اساس
این کش��ور بسیار ضعیف بوده و با فقر ،فساد و کمبود مدیریت در اقتصاد دست بهگریبان است .بر
اساس آمارهای توسعه انسانی سازمان ملل متحد ،سیرالئون در رتبه  176از میان  177کشور قرار دارد
(.)Lancaster,2007:2
تاریخ انتخابات در سیرالئون بهصورت مستقیم متأثر از شرایط سیاسی بیثباتی و دهههای جنگ
داخلی بودهاست .انتخابات سال  1996در بدترین شرایط جنگ داخلی برگزار گردید .انتخابات سال
 2002توسط سازمان ملل متحد شرایط جدید پسامنازعه را بهوجود آورد .انتخابات ریاستجمهوری
و مجلس در روز  14ماه می  ،2002براس��اس چارچوب ارائهش��ده توسط قانون اساسی سال 1991
برگزار شد .مبتنی بر این چارچوب در قالب سیستم نمایندگی تناسبی احزاب سیاسی و بلوکهای
منطقهیی انتخابات در انتخابات ریاستجمهوری ،رئیسجمهور تیجان کباح با  %70رأی به قدرت
بازگش��ت و ارنس��ت کومارا  %22رأی بهدس��ت آورد .بر این اس��اس حزب تیجان کباح اکثریت
کرسیهای پارلمان را بهدست آورد (.)Jinadu, 2011: 212
انتخابات  ،2007اولین انتخابات در شرایط صلحآمیز بود .چگونگی برگزاری انتخابات و نتیجۀ
این انتخابات ،دستآورد بزرگی در مدیریت انتخابات محسوب میگردد .این انتخابات در اگست
سال  2007مبتنی بر سیستم انتخاباتی گذشته با اشتراک هفتکاندید ریاستجمهوری برگزار شد.
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ارنست کومارا ،س��ولومن بیریوا ،کارلس مارگی از جمله مهمترین کاندیدان این انتخابات بود .اما
هیچکدام از این کاندیدان نتوانس��تند بیش از  %50از آراء را به خود اختصاص دهند .اما در نهایت
ارنس��ت کومارا در ائتالف با یکی دیگر از کاندیدان توانس��ت 59کرسی از 112کرسی را به خود
اختصاص دهد.این انتخابات برای اولینبار بهصورت کامل توسط نهادهای انتخاباتی بهنام کمیسیون
ملی انتخابات در خصوص مدیریت و تطبیق فرایند انتخابات و کمیس��یون ثبت احزاب سیاس��ی و
مدیریت فعالیتهای احزاب سیاسی برگزار شد (.)Madior Fall, Hounkpe and others, 2010: 209
تأسیس کمیس��یون ملی انتخابات و کمیسیون ثبت احزاب سیاس��ی بهعنوان بخشی از مدیریت
نهادی در ش��رایط پسامنازعه سیرالئون محس��وب میگردد .این نهادها در بدو تأسیس ،نقش مهمی
در فرایند دموکراتیزاسیون این کشور داشته است .علیرغم اینکه این دو کمیسیون نتایج مؤثری را
بههمراه داشتهاست ،اما همچنان قانون اساسی  1991در موارد ذیل با ابهاماتی روبهرو بود:
1 .1قدرت رئیسجمهور برای تعیین و عزل اعضای هر دو کمیس��یون (بر اساس قانون اساسی
سال  ،1991رئیسجمهور باید در مشوره با احزاب سیاسی ،اعضای کمیسیونهای انتخاباتی
را تعیین و یا عزل نماید ،اما همچنان ،نقش رئیسجمهور در تعیین مطلق است)؛
2 .2قدرت کمیسیون ملی انتخابات در ایجاد مقررات قانونی برای مدیریت انتخابات.
سیس��تم انتخاباتی در سیرالئون قبل از س��ال  1996بهصورت اکثریت ساده بودهاست اما از سال
 2002و  2007انتخابات عمومی مبتنی بر سیس��تم تناس��بی برگزار گردید .منابع مالی کمیسیونهای
انتخاباتی در س��یرالئون  %25از منابع داخلی بوده و  %75آن از حمایتهای جامعه جهانی صورت
گرفتهاست (.)Jinadu: 226
 .4درسهایی برای افغانستان

در ی��ک ارزیابی واقعبینانهتر و کمتر ایدئولوژیک میت��وان گفت که انتخابات یک ضرورت
اس��ت و این مکانیزم بهصورت بالقوه در کشورهای پس��امنازعه در دموکراتیزهکردن سیاست ،هم
میتواند س��ودمند و هم مضر باش��د .موفقیت در چنین انتخاباتی بیشتر وابسته به یک بررسی دقیق و
زمانمند اس��ت .بر اساس تجربهیی که در کشورهای پسامنازعه دیگر بهدست آمدهاست ،درسهای
ذیل را میتوان آموخت:
	-در کشورهای پسامنازعه انتخابات یکی از عناصر و پلهای مهم برای ایجاد ثبات است.
	-سیستم انتخاباتی تناسبی با توجه به اینکه همۀ گروههای قومی در آن پیروز میگردند ،احتماالً
بیشتر مناسب خواهد و بهصورت اداری بیشتر قناعتبخش بوده و هزینههای سیاسی را بیشتر کاهش
میدهد.
برگزاری انتخابات در شرایط اضطراری اغلب نیازمند کمیسیونهای متعدد ،انتخابات شکایات،
ثبتنام رأیدهندگان و حمایت جامعۀ جهانی است.کمیس��یونهای مستقل انتخاباتی بهطور آشکار

انتخابات در کشورهای پسامنازعه و درسهایی برای افغانستان

57

مدلهای مبتنی بر احزاب را در تقویت دموکراس��ی در این کش��ورها ترجیح میدهند .این سیستم
اغلب انتخابات را از حالت محلی به ملی تبدیل میکند ( .)Reilly:32در مورد تعیین اعضای کمیسیون
انتخابات الزم اس��ت تا شفافیت بیشتری وجود داشتهباش��د .یکی از مهمترین مشکالت موجود در
کمیسیونهای انتخاباتی در دیگر کشورهای پسامنازعه ،شیوه و مکانیزم انتخاب آنهاست که اغلب
از سوی رئیسجمهور تعیین میگردد و این موضوع از سوی احزاب و گروههای مهم سیاسی مورد
انتقاد قرار میگیرد.
مدیریت انتظارات :چش��مانداز انتخاب��ات بعد از پایان منازعۀ خش��ونتآمیز ،اغلب با انتظارات
روبهرشد مردم در مورد وضعیت زندگیشان همراه است .در صورتیکه به این انتظارات رسیدگی
نشود ،بهصورت غیرقابلانکار سرخوردگی زمینۀ اعتراضات را نسبت به سیستم سیاسی تازه تأسیس
بهوجود میآورد .در این راس��تا بازیگران داخلی و بینالمللی باید ارزیابیهای واقعبینانه از ش��رایط
دشوار انتقال انجام دهند .بر اساس تجارب گذشته نباید در شعارهای مطرحشده از سوی کاندیداها
اغراق صورت پذیرد و از س��وی دیگر نباید در مورد مدیریت انتظارات مردم غفلت صورت پذیرد
(.)Gienanth, Tobias Pietz and others, 2009: 10
امنیت و نقش قانون :نهادهای امنیتی و سیس��تم حقوقی کشور باید امیدوار و قادر به حفظ صلح
بوده و بتوانند امنیت برابر برای همه احزاب و کاندیدان و بدون درنظر داشت استثنا در مورد گروههای
خاص ،از گزینۀ صفر تحمل در مورد مسائل مرتبط به انتخابات استفاده شود ( .)Ibidدر صورت نبود
اطمینان الزم اس��ت ،از جامعۀ جهانی درخواست کمک صورت پذیرد ،جامعۀ جهانی به خصوص
سازمان ملل متحد ،بر اساس قطعنامه  52/129از فرایند انتخابات حمایت میکند.
	-نقش جامعۀ بینالمللی :بازیگران بینالمللی میتوانند از طریق مس��یرهای مشخص در انتخابات
در کش��ورهای پسامنازعه نقش ایفا نمایند .بازیگران بینالمللی میتوانند از طریق تضمین وضعیت
امنیتی ،فراهم س��ازی اطالعات و مشورههای فنی و اداری ،حمایت از ظرفیتسازی محلی ،اعمال
فشار سیاسی به گروههای مختلکننده احتمالی انتخابات ،کمک به میانجیگری ،مدیریت منابع و
حتی مدیریت مس��تقل انتخابات نقش ایفا نمایند .این بسیار مهم است که همۀ بازیگران داخلی به
نقش و تقسیم کار بازیگران بینالمللی احترام بگذارند.
عناصر س��اختار مدیریت انتخاب��ات :در حالیکه تنظیم روشهای مختل��ف حقوقی امکانپذیر
اس��ت ،پارامترهای بدنۀ مدیریت انتخابات نیازمند دو موضوع ،اول چارچوب ش��فاف و دوم منابع
کافی اس��ت .این نهاد باید از میزان قابل توجهی از اس��تقالل بهره ببرد .همچنین تمام بازیگران باید
درک کنند که مدیریت انتخابات در شرایط پس از جنگ ،فراتر از جنبههای فنی اداری میباشد و
در برخی اوقات به فرایند زدوبند کالنتر آشتی سیاسی سعود میکند (.)Ibid
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1

حکم اسالم در بارۀ انتخابات چیست؟ سرراستترین پاسخ این است که انتخابات بهمعنایی که ما
امروز میفهمیم و بهکار میبندیم ،هیچ حکمی در اسالم ندارد .بهعبارت دیگر ،اینگونه از انتخابات
که امروزه متداول است ،پدیدهای تازه و متعلق به دوران مدرن است ،و جوامع قدیم ،اعم از اسالمی
و غیر اسالمی ،با آن آشنایی نداشتهاند ،و از همینرو ،هیچ حکم صریحی در بارۀ آن در منابع درجه
اول اسالم -کتاب و سنت -نمیتوان یافت.
موضوعاتی از این قبیل ،در اصطالح فقیهان ،مس��ایل «مس��کوت عنها» نامیده میش��وند ،و اگر
در ش��مار امور غیرتعبّدی باش��ند زیر یک حکم کلی قرار میگیرند که در این اصل فقهی مشهور
آمدهاست« :األصل فی األشیاء اإلباحة»؛ یعنی اصل در اینگونه امور–امور مسکوت عنها -اباحت و
جواز است ،و برای تجویز نیازی بهدلیل مجدد ندارند ،و بر عکس اگر کسی معتقد به تحریم آنها
باشد نیاز بهدلیلی قطعی از منابع درجهاول دینی دارد.
قضیه اما ،بر خالف آنچه بهنظر میرسد ،بهاین سادگی که گفته شد نیست ،چرا که اختالف بر
س��ر مشروعیت و عدم مشروعیت انتخابات به سبک نوین و نیز شرایط آن ،میان طیفهای مختلف
 . 1نویسنده و پژوهشگر
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مذهبی در جوامع مسلمان ،اختالف نسبتاً حادی است .در یک سر طیف کسانی قرار دارند که این
نوع از انتخابات را حرام یا باطل میدانند ،و در س��ر دیگر طیف کس��انی که آن را کام ً
ال مطابق با
مقاصد و موازین شرعی میشمارند ،و در میانۀ طیف کسانی قرار میگیرند که جواز و بطالن آن
را مقید به شروط و ضوابط خاصی میگردانند.
مخالفان انتخابات ،شامل گروههایی مانند القاعده و سلفیهای جهادی ،برخی جناحهای سلفی
سنتی ،و برخی سنیان سنتیِ غیر سلفی ،از قبیل بخشهایی از پیروان مکتب دیوبند ،استدالل میکنند
که:
 .1این روش در کتاب و سنت نیامدهاست و اصل شرعی ندارد ،و عالوه بر آن در صدر اسالم
هم توسط سلف صالح/پیشینیان نیکوکار انجام نیافتهاست ،و مسلمانان تنها زمانی با آن آشنا شدهاند
که فراوردههای نرم و سخت تمدن غربی به سرزمینهایشان سرازیر گردید .از این نظر ،انتخابات
ی لیبرال غربی اس��ت که با ارزشهای اسالمی
یکپدیدۀ غربی و متناس��ب با جوامع س��رمایهدار 
همخوان��ی ن��دارد ،و در بهترین حالت میتواند به حال آن جوامع س��ودمند باش��د ،نه به جوامعی
متفاوت ،و بهویژه جوامع اسالمی که پیشینۀ تمدنی متفاوت ،ارزشهای اخالقی مخصوص ،و مبانی
اعتقادی دیگری دارند.
 .2این طیف ،به این نظر است که اسالم روش بهتری برای گزینش حاکم/اولیاالمر دارد و آن
روش همانا تصمیمی است که «اهل حل و عقد» از طریق شورا میگیرند .اهل حل و عقد (گشودن
و بس��تن) از نظر این طیف ،کس��انیاند که به لحاظ علم و تقوا در مرتبهای باالتر از مردمان عادی/
عوام قرار دارند ،و چون عالمترند ،به تشخیص نفع و زیان مردم تواناترند و به دلیل تقوایی که دارند
تصمیمگیریهایشان بهتر و بیشائبهتر است.
 .3در انتخاب��ات به س��بک غربی ،از دی��د این طیف ،فرصت تبلیغات دروغی��ن و بازی با باور
عمومی بهگستردگی وجود دارد ،و کسانی که از توانایی مالی بیشتر یا مهارت تبلیغاتی افزونتر و
یا حمایت صاحبان قدرت برخوردار هستند ،بخت موفقیتشان بیشتر است.
 .4عوامالناس ،از این دیدگاه ،عقلش��ان ضعیف و عواطفش��ان قوی است ،و بیش از اینکه
به منافع بلندمدت و خواس��تههای متعالی فکر کنند ،به نیازهای غریزی و تمایالت س��طحیِ مادی
بها میدهند ،و چون بهآس��انی تحت تأثیر تبلیغات و جوس��ازیها قرار میگیرند ،کسی یا کسانی
را انتخاب میکنند که نه از شایس��تگی علمی و اخالقی بیشتر بلکه از حمایت تبلیغاتی و پشتیبانی
مادی افزونتر بهرهمند باشند .در این شیوه ،مردم بهظاهر در تعیین سرنوشت خود سهیم هستند اما
در حقیقت بازیچۀ کسانی قرار دارند که به مال و منصب باالتر تکیه زدهاند .یعنی نه مردم خودشان
در سطحی هستند که تصامیمشان بر پایۀ ارزشهای اخالقی و معیارهای عقیدتی و منافع ملی باشد،
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و نه کسانی که از سوی آنان انتخاب میشوند چنین التزامی خواهند داشت ،پس بههمان دلیل ،باید
اهل حلوعقد ،که اش��خاص عالم و صالح هس��تند ،دور هم گرد آیند و در بارۀ موضوعات کالن
سیاسی ،اجتماعی ،مدیریتی و ...تصمیم بگیرند.
در طرف مقابل ،موافقت با انتخابات بهعنوان روشی کارآمد و سودمند در حلوفصل قضایای
کالن ملی ،و حتی در س��طوح پایینتر ،همچنان طرفداران فراوانی دارد و طیف وسیعی را تشکیل
میدهد که گروههای لیبرال ،مذهبیهای مدرن ،و مذهبیهای سنتی اصالحگرا ،را شامل میشود.
از دید این طیف:
 .1امور حکومتداری و قضایای سیاسی ،بالذات امور دینی نیستند ،و در شمار نیازهای متعارف
زندگ��ی قرار میگیرند مانند مدیریت ،صنعت ،تجارت ،زراعت و ...که هر چند باید تابع ضوابط
اخالقی/دینی باش��ند ،اما لزوما دین عهدهدار نشاندادن راهکاری در آنباره نیست ،و این عرصه را
به عقل و تجربه انسانها وانهاده است که به اصطالح فقهی به آن اجتهاد گفته میشود.
 .2عملک��رد سلف/پیش��ینیان ،در امور حکوم��تداری و از جمله در زمینۀ برگزاری ش��ورای
حلوعقد ،خود نوعی اجتهاد بودهاس��ت ،که نه ضرورتاً الهامگرفته از نصوص دینی ،بلکه بیش��تر
شکلگرفته بر پایۀ واقعیتهای اجتماعی آن روزگار بوده ،هرچند با قواعد کلی شریعت نیز منافاتی
نداشته است.
 .3س��کوت منابع درجهاول ش��رع در بارۀ روش انتخاب حاکم ،خود نشانهای از این است که
تصمیم در اینباره به صالحیت خود مردم است و الزم نیست شارع به تعیین راهکاری در اینزمینه
همت گمارد .مردم دست باز دارند که بنا به مصالح و منافعشان در هر شرایط و در هر منطقه روشی
را امتحان کنند که کارآمدتر باشد.
 .4از آنجایی که سخنی صریح در بارۀ اهل حلوعقد در کتاب و سنت نیامدهاست ،مشروعیت
آنان نه برخاسته از نصوص شرعی ،بلکه متکی به موافقت و رضایت کسانی است که این صالحیت
را به آنان تفویض نمودهاند ،و آنان خود مردماند .یعنی اهل حلوعقد مشروعیت خود را از مردم
میگیرند و اگر رضایت آنان نباشد هیچ مشروعیتی ندارند.
 .5هنگامی که مردم این حق را داش��ته باش��ند که اهل حلوعقد را انتخاب و یا انتصاب کنند،
و این امر به عنوان یک حق اساس��ی ب هرسمیت شناخته شود ،کسی حق ندارد و نمیتواند که آنان
را با اجتهاد خود -مث ً
ال با این استدالل که مردم ناقصالعقل هستند و – ...از این حق محروم سازد.
اگر مردم صالحیت انتخاب یا انتصاب کس��ی را داشته باشند ،صالحیت عزل وی را نیز دارند ،در
غیر اینصورت تناقضی آشکار رخ خواهد داد اگر بتوانند کسی را به این مقام بگمارند اما نتوانند
او را کنار بگذارند.
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 .6اگر جایگاه اهل حلوعقد را از قبیل وکالت بدانیم ،مانند نمایندگی در پارلمان و نهادهایی
از آن قبیل ،مردم موکل ایش��ان خواهند بود ،و به لحاظ نسبت میان وکیل و موکل ،موکل اصل و
وکیل فرع بهشمار میرود ،و هنگام تعارض میان اصل و فرع ،فرع از اعتبار میافتد .بهزبانی دیگر،
اگر مردم بههر دلیلی راضی به تفویض آن صالحیتها به اهل حلوعقد نباشند ،و تصمیم بگیرند
که همان صالحیت را خودشان مستقیماً اِعمال کنند ،منطقاً چنین حقی را دارند و کسی نمیتواند
مانعشان شود ،زیرا در صورت عکس ،فرع مهمتر از اصل میگردد ،و در حقیقت جایگاه اصل و
فرع به صورت مضحکی تغییر میکند.
 .7در بارۀ حقوق و وظایف اهل حلوعقد هم هیچ رهنمود روش��نی در نصوص دینی نیس��ت،
و قضیهای کام ً
ال اجتهادی اس��ت .واگ��ذاری حقوق و وظایف به اعضای حلوعقد ،یا از س��وی
خودش��ان انجام میپذیرد و یا از سوی مردم .اگر قرار باشد که خودشان لوایح و مقرراتی را برای
یش��ود و پایۀ مش��روعیت آن حقوق و وظایف
خود وضع کنند ،نوعی مصادره بهمطلوب واقع م 
نیز متزلزل میگردد ،و اگر مردم با هر مکانیس��م ممکن حق تصرف در کاهش و افزایش حقوق
و وظایف آنان را داش��ته باش��ند ،در آن صورت این حق را نیز دارند که از وجود نهادی بنام اهل
حلوعقد اعالم بینیازی کنند ،بهویژه اگر امکان تصرف در امور سیاس��ی و اجتماعی را از طریق
احزاب ،نهادهای مدنی ،اتحادیههای صنفی ،رسانهها و ...پیدا کردهباشند.
 . 8نگاهی به تجربۀ تاریخی مس��لمانان نخستین ،نشان میدهد که نهاد حلوعقد صورت بسیار
ابتدایی داشته ،و هیچگونه مکانیس��م روشن و سامانیافتهای وجود نداشتهاست که نشان بدهد هر
قبیله چند نماینده داشتهاست ،و آیا مناطق مختلف از سهم یکسان برخوردار بودهاند ،و آیا کسانی
بهصورت مشخص در میان مردم بهعنوان اعضای حلوعقد معروف بودهاند ،و این عده چند وقت
یکبار گرد میآمدهاند ،و آیا مالک گزینشش��ان تجربۀ  ِس��نی بودهاس��ت یا سابقه در اسالم ،یا
برخورداری از تخصص ،یا جایگاه اجتماعی قبیله ،یا امکانات اقتصادی ،یا. ...
 .9وج��ود پرس��شها و ابهامهایی از ایندس��ت دربارۀ وضعیت تاریخی اه��ل حلوعقد ،نظر
طرفداران آن را تضعیف میکند ،بهویژه اگر از منظر کارایی عملی آن درشرایط کنونی سنجیده
ش��ود ،زیرا امروزه امکانات پیشرفتهتری برای تصمیمهای سیاسی و گزینش حاکمان وجود دارد،
بهخصوص اگر این را هم بیفزاییم که اغلب جوامع کنونی از صورت سنتی خود عبور نموده یا در
حال عبور هستند ،و مناسبتهایی که در جهان قدیم شیرازۀ همبستگی و پیوندهای اجتماعی بودند
و بهکار تصمیمگیریهای کالن اجتماعی میآمدند ،بهسرعت جای خود را به مناسبتهای تازهای
میدهن��د که در آنها ،شایس��تگا ِن رأی و تصمیم ،اگر تنها با معیارهای س��نتی مانند علم و تقوی
انتخاب شوند ،راه بهجایی نخواهند برد ،مگر هنگامی که شخصیتهای صاحبنظر در عرصههای

لّوعقد؟
انتخابات یا شورای ح 
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دیگر مانند سیاست ،حقوق ،اقتصاد ،جامعهشناسی ،مدیریت و دهها عرصۀ کارآمد و مهم دیگر نیز
عضویت اهل حلوعقد را داشته باشند.
 .10اگر مردم به این دلیل شایس��تۀ تصرف مس��تقیم در امور کالن اجتماعی نیس��تند که تقوا و
تعهد دینیِ الزم را ندارند ،و بههماندلیل باید کسانی با تقوا و دینداری کافی به این مقام انتخاب
یا انتصاب شوند ،این ایرادها نیز پیش میآیند:
الف) تعیین میزان تقوای اش��خاص فوق قابل تش��خیص نیس��ت ،زیرا تقوا امری اساساً درونی
ِ
ظاهری اش��خاص نمیتواند مالک قطعی تقوای باطنیشان باشد ،و از این لحاظ
اس��ت ،و اعمال
میان تقوای واقعی و تظاهر ریاکارانه نمیتوان فرق نهاد ،و تجربه نشان دادهاست که همواره کسانی
موفق شدهاند از طریق تظاهر اعتماد گستردهای را حاصل کنند که با واقعیت منش آنان همخوانی
نداشتهاست.
ِ
کفایت شخص در
ب) برخورداری از تقوا ،حتی اگر تقوای حقیقی هم باشد ،لزوماً به توانایی و
امور خارج از تخصصش نمیانجامد ،و چهبسا که کسی از تقوای دینی درسطح مطلوبی برخوردار
باشد ،اما در اموری که نیاز به تخصص ندارد هیچ مهارتی در او دیده نشود.
ج) ممکن است متخصصان فراوانی یافت شوند که در امور کالن برنامهریزی ،صنعت ،تجارت،
سیاست ،تعلیم و ...از مهارت و شایستگی کافی برخوردار باشند ،اما با معیارهای دینداری رسمی،
در زندگی خصوصیش��ان اهل تقوا بهحس��اب نیایند ،و از این طریق راه بهرهگیری از تخصص و
دانششان در امور کشورداری و تصمیمهای کالن ،مسدود خواهد شد.
با توجه به دالیل هر دو طرف ،و با در نظر داشت مقاصد کلی شریعت که تأمین شرایط مناسب
برای وفاق اجتماعی و نظم عمومی و امنیت همگانی ،در آن جمله قرار میگیرد ،هرگاه مردم یک
کش��ور تصمیم بگیرند که انتخابات را بهعنوان شیوهای مورد توافق جهت سروساما ن دادن به امور
سیاس��ی و اجتماعی برگزینند ،و تش��خیص دهند که از این راه میتوانند به خواستههای مورد نظر
برسند ،دلیلی قطعی برای مخالفت با آن وجود ندارد ،و تمام ایرادهایی که از سوی مخالفان مطرح
میشود جنبۀ اجتهادی/ظنی دارد ،و از آنجایی که نمیتوان در زمینههای اجتهادی حکم تحریم
صادر کرد ،دستکم حکم جواز آن حاصل میشود.
اما اگر مردم به این باور برس��ند که مث ً
ال از طریق انتخابات زمینۀ مس��المتآمیزی برای انتقال
قدرت ،که معموالً عامل عمدهای در منازعات کالن بودهاست ،مساعد میگردد ،و از این راه مانع
هرجومرج یا درگیریهای خشونت بار میشوند و برای دستبهدستشدن قدرت سیاسی نیازی
به جنگ و کشمکش نخواهد بود ،در آن صورت حکم برگزاری انتخابات از حد جواز به درجۀ 
وجوب ارتقا مییابد ،زیرا قاعدۀ فقهی مشهور میگوید« :ما ال یتم الواجب إال به فهو واجب ».یعنی
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آنچه که ادای یک واجب وابسته به آن باشد ،و بدون آن تحقق نیابد ،آن امر نیز واجب میگردد.
ِ
خشونت حاکمان و حفظ جامعه از عواقب ویرانگر درگیریهای
یافتن راهی به تعویض عاری از
داخلی از واجبات ش��رعی اس��ت ،و اگر انتخابات روشی مناسب برای رسیدن به این هدف باشد،
برگزاری آن واجبی شرعی است.
منابع:

برای آشنایی بیشتر با این بحث و بررسی دالیل مخالفان و موافقان ،میتوان به این کتابها مراجعه کرد:
فهد بن صالح العجالن ،االنتخابات و أحکامها فیالفقه اإلسالمی ،رسالة ماجیستیر ،من جامعةالملک سعود -ریاض
محمد یسری ابراهیم ،المشارکات السیاسیة المعاصرة فی ضوء الشریعة اإلسالمیة ،دار الکتب المصریة.
عمر سلیمان األشقر ،حکم المشارکة فی الوزارة و المجالس النیابیة ،دار النفائس -عمان ،األردن.

روایت استراتژیک ،سوژه -رهبر
استراتژیک
لیاقت علی امیری

1

همه میتوانند تاکتیکهایی را که بهوسیلۀ آن من سرزمینی را فتح میکنم ،ببینند ،اما چیزی که
هیچ کسی نمیتوانند ببینند استراتژی است که پیروزی من مرهون آن است  .
«سن زو»
چکیده:

ما در آستانۀ یک گذار سرنوشتساز قرار داریم .برای نخستینبار در تاریخ افغانستان ،قرار است
انتقال قدرت و چرخش نخبگان سیاسی بهصورت مسالمتآمیز و از طریق یک فرایند دموکراتیک
و با رأی مس��تقیم مردم صورت بگی��رد .این گذار صرفاً نباید به انتقال ق��درت از یک فرد به فرد
دیگری محدود باش��د .همانگونه که گفته شدهاست ،دورۀ پس��ا  2014دورۀ تحول است .تحول
مزبور ،نیازمند ارائۀ یک روایت اس��تراتژیک ملی اس��ت .نوشتۀ پیش رو ،با تأکید بر نقش سوژه؛
یعنی دولتمرد ،میکوش��د از نقش و جایگاه س��وژه در صورتبندی و طرح چنینروایتی ،سخن
بگوید .روایت اس��تراتژیک ملی از یکس��و ،متضمن پرداختن به نقش سوژه با توجه به سویهها و
 .1استاد دانشگاه  ،نویسنده و پژوهشگر.
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جنبههای داخلی اینروایت است و ازسوی دیگر ،به علت همپوشانی امر داخلی و خارجی ،نقش
س��وژه را در تکوین و جهتگیری مناسبات بیرونی دربر میگیرد .نوشتۀ پیشرو ،تنها معطوف به
بررسی نقش سوژه؛ یعنی رهبر استراتژیک و دولتمرد است و به پارهای اوصاف و خصوصیات آن
در مناسبات و رفتارهای سیاست خارجی ،میپردازد  .
کلیدواژهها :روایت استراتژیک ملی ،سوژه ،رهبر استراتژیک ،استراتژی ،محیط استراتژیک   .
مقدمه

افغانس��تان به یک «روایت استراتژیک ملی» نیاز دارد .هرچند« ،روایت استراتژیک» اصطالح
جدیدی است ،اما داللت بر مفهومی میکند که همواره در ادبیات و بحثهای معطوف به مطالعات
اس��تراتژیک ،بهخصوص در استراتژیهای ملی کشورها ،نه لزوماً تحت همین عنوان ،بهنحو توأماً
حضور داشتهاس��ت .از اینرو ،بهرغم اینکه ممکن است ،نخبگان سیاسی و دولتمردان ما؛ یعنی
فرد و یا افرادی که درگیر کنش سیاس��ی و سیاستورزیاند ،تصویر و تصوری از اینروایت ملی
و مق ّومات آن ،مانند اس��تراتژی ،امنیت ملی ،مفاهیم و مقولههای مرتبط با آنها داش��ته باشند و یا
احتماالً ،چنین تصوری از بام انتزاع (عالم ذهن) بر فرش انضمام فرود آمده و جامۀ عینیت (س��ند
مکتوب) بهتن کردهباشد ،بهدلیل خصلت نخبهگرایانه و تخصصگرایانهاش ،روایت مزبور صرفاً در
حلقه/حلقات خاص نخبگان سیاسی باقی مانده و در سپهر همگانی طرح ،و چفتوبست نیافتهاست.
بههمیندلیل ،هیچگاه بهاستانۀ آگاهی و خرد جمعی-عمومی نرسیدهاست .هرچند وجود چنین سند
مکتوبی ،در جای خویش بسی راهگشا ،ستودنی و ستایشبرانگیز است ،اما روایت مزبور ،بهعلت
عدم دس��ترسپذیربودن 3و کاربردپذیری ، 4به پرسشهای اساس��ییی که همۀ شهروندان کشور،
دلمشغول یافتن پاسخی برای آنها هستند ،راهی به دهی نگشودهاست.
روایت اس��تراتژیک مل��ی ،عرض عریضی دارد و هم��ۀ ابعاد ،امور و مس��ایلی که بهنحوی با
زندگی یک ملت گره میخورند و بهصورت بالفعل و یا بالقوه بر زندگی آنها و نسلهای آینده
تأثیرگذارند ،را دربر میگیرد .بهطور کلی ،روایت استراتژیک ملی باید به سه پرسش اساسی پاسخ
دهد .پرس��شهای اساسییی از این قبیل که نخست ،اساساً جایگاه افغانستان پسا  2014کجاست.
این پرس��ش ،از یکسو متضمن ابعاد و س��ویههای داخلی روایت ملی و تعیین جایگاه و موقعیت 
داخلی افغانس��تان در دورۀ پس��ا  2014اس��ت؛ یعنی چه روایت و تصویری از مفاهیم ،مقوالت و
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پدیدههایی مانند امنیت ،ثبات ،رفاه ،توس��عۀ انس��انی و رشد اقتصادی ،فرهنگی و علمی افغانستان
وجود دارد .ازسوی دیگر ،پرسش مزبور ،میکوشد توجه را به این امر معطوف نماید که افغانستان
در کجای جهان قرار خواهد داشت .بهخصوص ،میکوشد خاطر نشان سازد که جایگاه کشور در
منطقه و جهان کجاس��ت؟ دوم ،در صورتی که چنین چشماندازی برای افغانستان ترسیم و تصویر
شدهباشد ،چگونه و با استفاده از چه وسایل و ابزارهایی و با اتخاذ چه شیوه/شیوههایی میتوانیم به
آنجا برسیم؟ سوم ،ستارههای راهنمایی که مسیر پر پیچوخم و سویههای تاریک راه سفر را برای
ما روشن کنند ،کداماند؟ بدین ترتیب ،روایت استراتژیک ملی ،از یکسو ،باید معطوف به داخل
کش��ور باشد و از س��وی دیگر ،باید به ابعاد و جنبههای خارجی جایگاه افغانستان ،به دیدۀ عنایت
بنگرد .بهخصوص ،که این دو عرصه با هم ،همپوشانی دارند و در طول یکدیگراند.
بهنظ��ر میرس��د ،آغاز یک دیالوگ جمع��ی و جاری در خصوص ط��رح چنینروایتی یک
ض��رورت اس��ت و بهخصوص ،در زمینه و زمانۀ کنونی ،ما نیاز ج��دی به در افکندن و طرح یک
روایت و داس��تانی داریم که آغازی داشته باش��د ،میانهیی و از پایان خوشی ،فراتر از مرزبندیها،
خودی-دگرس��ازیهای  سیاس��ی-اجتماعی و فرهنگی برایمان خبر بده��د .روایت مزبور ،باید
همۀ ش��هروندان افغانس��تان را بهعن��وان یک ملت -نه اینک��ه تنوع و گوناگونیه��ا را در دیگ
یکسانسازیهای سیاسی-فرهنگی معطوف به قدرت در هم بجوشاند ،بلکه با بهرسمیتشناختن
وحدت در عین کثرت و بالعکس ،با خود همگام نماید .همچنین ،روایت مزبور باید به ما مس��یر
مشترک را نشان بدهد ،اطمینان ،عزم و اراده و تعهد مشترک جمعی را بهمنظور رسیدن به مقصد
و غایت اینروایت ،خلق نماید .نوش��تۀ پیشرو ،میکوش��د برخی از زوایا و سویههای اینروایت
ملی را ،از آن حیثی که به سیاست خارجی کشور و تعامل با دنیای بیرونی نسبتی دارد ،با تأکید بر
نقش سوژه؛ یعنی دولتمرد و رهبری استراتژیک ،توضیح دهد .فرض نوشتۀ پیشرو ،این است که
س��وژه ،هم چنان که نشان دادهاس��ت ،در چگونگی و ماهیت صورتبندی روایتهای ملی؛ فارغ
از ارزش داوریها در خصوص نقش و کارکرد س��وژه در دورههای تاریخی ،نقش انکارناپذیری
داشتهاست و خواهد داشت .اکنون به بسط و تفصیل بیشتری در این خصوص؛ یعنی رابطۀ سوژه و
ساختار پرداخته میشود.
س��خن از نسبت میان س��وژه – فاعل داننده ،کنشگر و کارگزار سیاس��ی -و ساختار و تقریر
این نس��بت یکی از موضوعات ومس��ایل مهم در بحث و فحصهای ج��اری در علوم اجتماعی،
بهخصوص در حوزۀ مطالعات نظری با رویکرد فلسفی-جامعهش��ناختی بودهاست .اولویتبخشی
به ساختار ،تقلیل و فروکاهیدن نقش سوژه به محصول صرف ساختار و مصادرۀ عاملیت انسانی به
نفع آن از مهمترین مؤلفههای این نوع نگاه در خصوص تقریر و صورتبندی رابطۀ میان ساختار–
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کارگزار بهشمار میروند؛ بهگونهای که پارهای از فیلسوفان و جامعهشناسان از مرگ مؤلف؛ یعنی
مرگ س��وژه سخن گفتهاند .بهرغم اینکه نمیتوان نقش س��اختار را در تکوین و تک ُون هویت،
زیست–جهان ،شکلگیری نگاه ،نوع و ماهیت کنشگری و رفتار سوژه نادیده انگاشت و از تعامل
میان این دو سخن نگفت ،اما اتخاذ رویکرد تقلیلگرایانه در این خصوص ،دستکم بهمعنای انکار
عاملیت ،و س��تاندن مس��ئولیت و نقش فرد در تداوم و تولید-بازتولید ساختار و چشم فروبستن بر
خبط و عذر تراشیدن بر خطا/خطاهای ناصوابی است که  از سوژه سر میزنند.
از اینرو ،با عنایت به اینکه واکاوی و تأمل در خصوص این نسبت در جای خود؛ یعنی کاوشها
و تأمالت معرفت شناسانۀ فلسفی ،راهگشا و بصیرتآموز است ،اما در دانشها و دیسیپلینهایی با
رویکرد کاربردی ،پرداختن و واکاوی در بارۀ نقش سوژه از اهمیت ویژهیی برخوردار بودهاست.
از اینرو ،توجه و تأمل در خصوص نقش سوژه و تأثیر آن بر ساختار ،در بحثها و ادبیات ناظر به
«تحلیل سیاس��ت خارجی» 5و همچنین «مطالعات استراتژیک» بهعنوان مهمترین موضوعات مورد
بح��ث در روابط بینالملل و مطالعات ناظر به امنیت (ملی ،بینالمللی و جهانی) ،مش��هود اس��ت.
دستکم ،در این دو سیاق تحلیلی؛ یعنی تحلیل سیاست خارجی و مطالعات استراتژیک ،بر نقش
غیرقابلفروکاهندۀ سوژه به سایر عوامل دخیل در این دو حوزۀ مطالعاتی ،انگشت تأکید نهادهاند.
ب��ا وجود این ،رویکردها در این دو س��یاق تحلیلی و نحوۀ ورود و خروج به بحث س��وژه ،از هم
متفاوتاند ،هر یک لوازم و پیامدهای معرفتی-عملی متفاوتی بهدنبال میآورند.
اما علیرغم اینکه ،نوش��تۀ پیش رو ،به نقش و اهمیت س��اختارها و نهادها در فرایند تکوین،
نهادینهشدن و تقویت اینروایت ملی ،و همچنین چالشها و موانعی که از این حیث پدید خواهند
آمد ،بهدیدۀ عنایت مینگرد ،بهدلیل اهمیت سوژه؛ یعنی رهبر استراتژیک ،در فرایند صورتبندی 
و عملیاتینم��ودن اینروایت ،میکوش��د ،با اتخ��اذ رویکرد ایجابی؛ یعنی ط��رح مفهوم رهبری
اس��تراتژیک و بهدستدادن تعریف و صورتبندییی از سوژه ،از طریق تأمل در نگرش ،رفتارها
و عملکردهای سوژه ،از نقش تأثیرگذاری ایشان در تدوین ،و صورتبندی و اجرای اینروایت
ملی س��خن براند .چنانچه که به تفصیل درپی خواهد آمد ،س��وژه در همۀ سطوح و الیهها؛ تقریر
و صورتبندی ،اجراء و نهادینهسازی/شدن اینروایت ،نقش تعیینکنندهیی دارد .بنابراین ،نوشتۀ 
پیشرو ،متکفل تقریر و صورتبندی نقش س��وژه ،کنشگر سیاس��ی در سیرت و صورت رهبر
استراتژیک ویا دولت-مرد است.
(5.Foreign policy: Theories, Actors, Cases, edited by Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne
)Oxford University Press, 2012
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رهبری استراتژیک

6

عبارت فوق ،ترکیبی است از دو واژۀ متفاوت؛ یعنی «رهبری» و «استراتژی» .واژههای مذکور،
ترمهای تئوریکیاند که بهنحو داللتشناس��انه ،در س��یاقها و «بازیهای زبانی» 7گوناگون بهکار
میروند و در این س��یاقها معنا/معناهای متفاوتی را افاده مینمایند .از اینرو ،بهمنظور فهم معنای
اصطالح مذکور ،فروکاهیدن آن به مؤلفههای سازندۀ آن؛ «رهبری» و «استراتژی» و دادن تعریفی
از این واژهها ما را در فهم معنای این عبارت؛ یعنی «رهبری استراتژیک» کمک میکند .بنابراین،
نخس��ت ،در این نوش��ته تالش خواهد شد ،به اختصار تعریفی از مفهوم اس��تراتژی بهدست دهد.
مفهو مپ��ردازی و بهدس��تدادن تعریف��ی از این مفهوم ،بهخصوص در س��یاق م��ورد نظر ،ارتباط
وثیقی دارد با پرداختن و فهم مفهوم دیگری موس��وم به «محیط اس��تراتژیک» 8.رهبر استراتژیک
و ی��ا دولتمرد ،زمان��ی داللت و مصداق درس��ت مییابد که بتواند محیط اس��تراتژیک را بهنحو
نس��بتاً درس��تی درک و رفتار و نگاه خویش را با آن موزون و سازگار نماید .از اینرو ،این نوشته
بهاختصار میکوش��د توضیحی در خصوص محیط اس��تراتژیک ارائه ،و سپس تعریفی از مفهوم
رهبری استراتژیک ،آنگونه که در این نوشته مدنظر است ،فراهم گردد و ویژگیها ،عملکرد و
نقش رهبری استراتژیک را با توجه به محیط استراتژیک ،تحلیل و ارزیابی نماید.
استراتژی

نخست ،استراتژی از جمله واژهها و مفاهیمی است که به علت تنوع کابرد؛ بعضاً بهنحو گزافی،
در س��یاقها و زمینههای گوناگون بهش��دت دچار کژتابی مفهومی شدهاس��ت؛ بهگونهیی که  در
پارهی��ی از م��وارد ،معنا و مفهوم اصلی آن در پ��س این کاربردهای متنوع ،مخ��دوش و از معنی
ت ُهیگردیدهاست .تنوع کابرد مفهوم استراتژی ،مانند بسیاری از مفاهیم دیگر به یک بازی زبانی؛
نه آنگونه که در پارادایم فلسفی ویتگنشتاین متأخر از آن سخن رفتهاست ،مبدل شدهاست .خلط
معنای استراتژی با «طرح» (پالن) و «سیاستگذاری» در سطوح مختلف مدیریت سازمانی و کاربرد
آن در بازیهای زبانی روزمره ،در رسانهها و محافل عمومی و در زمینهها و بسترهای مختلف ،بر
آشفتگی مفهومی استراتژی ،افزودهاست.
مفهوم اس��تراتژی مانند بس��یاری از مفاهیم دیگر مانند دموکراس��ی ،حقوق بش��ر ،لیبرالیسم و
سیکوالریسم و ،...زمینه و زمان ه پروردهاست .خاستگاه مفهوم استراتژی  به یونان باستان بر میگردد
و در این بس��تر فرهنگی و تاریخی اس��ت که معنای آن تکوین یافتهاس��ت .بهلحاظ ریشهشناسی،
6. Strategic Leadership
7. Language games
8. Strategic environment
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استراتژی از کلمۀ یونانی «استراتجیا» برگرفته شده و  متضمن مفهوم کنترل و یا هنر فرماندهی دستۀ 
بزرگی از مردم (اس��تراتاگوس؛ ژنرال یا رهبر) اس��ت .از نظر یونانیان  ،استراتژی معطوف است به
علم لشکرکشی ،فن و دانش مدیریت و رهبری عملیات نظامی و جنگی .9با توجه به همین پیشینه
و خاس��تگاه تاریخی ،مفهوم استراتژی بیشتر صبغه و س��ویۀ نظامی یافتهاست و کاربرد آن مسبوق
اس��ت به مفروضگرفتن ماهیت نظامی ،مفاهیم و مقوالت همبس��ته با آن ،مانند جنگ ،منازعه و
درگی��ری ،تاکتیک ،مانور و اس��تفاده از ابزارهای نظامی و مهمت��ر از همه هنگامیکه کاربرد این
مفهوم ،خشونت را به ذهن آدمیان متبادر میسازد.
ب ه علت ماهیت نظامی پروردۀ آن ،مفهوم استراتژی در سیاقهایی مانند استراتژی امنیت ملی،
استراتژی دفاعی ملی ،استراتژی نظامی ملی ،استراتژی کالن ،استراتژی ائتالف ،استراتژی منطقهیی
بهکار میرود .بهرغم کاربرد مفهوم استراتژی بهعنوان وصفی برای مفاهیمی مانند امنیت و ائتالف
ک��ه اصوالً به مدلولهای غیرنظامی داللت میکنند ،ترجیعبند همۀ این کاربردها ،توجه به ماهیت
و جنبههای نظامی این مفهوم اس��ت .از همینرو اس��ت ،که بهلحاظ تاریخی ،نظامیان مهمترین و
تأثیرگذارتری��ن کاب��ران زبانییی بودهاند ک��ه در مفهومپردازی ،تکوی��ن و صورتبندی مفهوم
استراتژی مدخلیت داشتهاند و و هنوز مایلاند و میخواهند انحصار مشروع کاربرد ،بحث و فحص
در خصوص این مفهوم و همچنین بحثهای اس��تراتژیک را در اختیار داشتهباش��ند« .کارل فون
کالزویتس» ،پدر اس��تراتژی مدرن ،آن را به «اس��تفاده از درگی��ری برای هدف جنگ» 10تعریف
کردهاس��ت و «مارش��ال مولتکه» آن را به «کارگیری ابزارها» و وس��ایلی که ژنرال در اختیار دارد
بهمنظور بهدس��تآوردن هدف مورد نظر» 11تعبیر نمودهاس��ت« .لیدل هارت» ،اس��تراتژی را  «هنر
توزیع و بهکارگیری ابزارهای نظامی جهت محققس��اختن اهداف سیاس��ت» ،12خواندهاس��ت .از
همینرو اس��ت ،کهاستراتژی بهعنوان «هنر و علم بهکارگیری منابع و امکانات نظامی ملی بهمنظور
دستیابی به اهداف سیاست ،به مؤثرترین و کمهزینهترین وجه ممکن از طریق استفاده از زور و
یا تهدید بهاستفاده از زور» ،تعریف شدهاست.
بهرغم تداخلها و مشترکاتی که مفهوم استراتژی با گذشته تاریخیاش دارد؛ یعنی حفظ سیاق
و بس��تر نظامی ،واژۀ اس��تراتژی در کاربرد و یا کابردهای مدرن و کنونیاش ،دچار تطور و قبض
و بس��ط مفهومی و معنایی بسیاری شدهاست و افزون بر داللت کالسیک (نظامی) ،در سیاقهایی
9. Adair, John, Strategic Leadership: How to think and plan Strategically and Provide Direction( London:
Kogan Page Limited, 2011), p.8
)10. Thomas M. Kane and David J. Lonsdale, Understanding Contemporary Strategy(Rutledge, 2012
11
12. Thinking Strategically( Royal College of Defence Studies, 2012), p. 8
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مانند تجارت ،اقتصاد ،سیاس��ت ،سیاست خارجی و امنیتی نیز بهکار میرود .یکی از دالیل عمده
در پس این تطور مفهومی ،آغاز تخا ُطب و دادوستد علمی در این حوزه و اقبال گسترده از سوی
13
استراتژیس��تها ،بهخصوص نظامیان ،به ادبیات علوم انس��انی و بالتبع رشد رویکرد میانرشتهای
و از س��وی دیگر ،مش��ارکت و مساهمت عالمان علوم انس��انی در این بازی زبانی؛ یعنی مطالعات
اس��تراتژیک ،بودهاس��ت .از اینرو ،ما با طیف وس��یعی از موضوعات و اقبال بسیار گستردهیی از
س��وی عالمان علوم انسانی 14و نهادهای مختلف ،به بس��ط ادبیات و مباحث معطوف به «مطالعات
اس��تراتژیک» ،مواجهیمُ 15.حس��ن و فایدهیی که بر این رهیافت میان رش��تهیی و مش��ارکت سایر
کاربران زبان مترتب اس��ت ،غنیتر و پربارترش��دن ادبیات و مباحث استراتژیک و بدین ترتیب،
افزایش احتمال اثربخشی و موفقیت بیشتر و بهتر استراتژیها است  .
بهلحاظ مفهومی ،مُدل اس��تراتژی بسیارسادهاست .اهداف ،ابزارها ،شیوهها و روشها .بهتعبیر
دیگر ،هر نوع استراتژی و کاربرد آن در همۀ سیاقها؛ اعم از نظامی و غیرنظامی  ،متضمن وجود
س��ه مؤلفۀ مهم است .این مؤلفهها عبارتند از :نخس��ت ،تعیین و صورتبندی اهداف؛ دوم ،وجود
و در اختیارداشتن ابزارها و وسایل؛ سوم ،اتخاذ روشها و شیوههای مناسب جهت بهکارگیری از
این ابزارها و و سایل  بهمنظور دستیابی به و تحقق اهداف مزبور .مؤلفههای مزبور قوامبخش هر
نوع اس��تراتژی اس��ت .با وجود این ،مدل مذکور هرچند ساده بهنظر میرسد ،اما فقدان ارائۀ یک
طرح و چارچوب درست و منسجم بهگونهیی که بتواند میان مؤلفههای مزبور ،سازگاری و انسجام
منطقی ایجاد نماید ،امری است بهغایت دشوار .بنابراین ،هرچند طرح و تدوین استراتژی از سوی
س��ازمانها و نهادهای مختلف ،در همۀ س��طوح و الیهها ،ضرورتاً صورتبندی درست از این سه
مؤلفه را میطلبد ،اما این تمام قصه نیس��ت .آنچه از آن میماند که ویژۀ هر اس��تراتژی است و به
صرف کاربست مدل مزبور ،لزوماً به موفقیت استراتژی منتهی نمیشود.
در حقیقت ،هر استراتژییی معطوف به آینده ،و بازتاب دهندۀ ترجیحات ،انتخابها و شرایطی
است که به ما نشان میدهد ،چگونه میان انتخابهای گوناگون ،دست به گزینش زد و به انتخاب 
یا انتخابهای موردنظر ،دس��ت یافت .بهتعبیر دیگر ،اس��تراتژی طرح و برنامۀ منسجم و سازواری
است جهت پُلزدن شکاف میان واقعیتهای امروز و آیندۀ مطلوب 16.از اینرو ،محاسبه و ارزیابی
 13. Damon Golsorkhi, Linda Rouleau, David Seidl& Eero Vaara, Strategy As Practice( Cambridge Unversity Press, 2010), P.23
14. Amos Perlmutter & John Gooch, Strategy and the Social Science: Issues in Defence Policy(Frank
)Cass and Company Limited, 2005
15
16. Yarger, R. Harry, Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy(Washington,
2006), p. 5
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نظاممن��د از اهداف فایقه ،مفاهیم و منابع ،بهمنظور ش��کلدادن ،مدیریت و س��متدهی به آیندۀ
مطلوب ،بدون اینکه آینده را به دس��ت تقدیر ،ش��انس و یا به مدیریت دس��تهای پیدا و پنهان
دیگران ،واگذار نماید ،جزء اجتنابناپذیری از هر نوع اس��تراتژی بهشمار میروند .همانگونه که
کالزویتس ،به درستی و روشنی ،توضیح میدهد هر چیزی در استراتژی بسیار سادهاست ،اما این
بدان معنا نیست که همهچیز بسیار آسان است.
روایت اس��تراتژیک ملی مزبور  ،باید متضمن پاس��خ به پنج پرسش اساسی باشد .نخست ،چه
اهداف و نتایجی در اینروایت ملی ،مدنظر قرارگرفته و ترجیح داده شدهاس��ت .بهدلیل اینکه ،ما
نمیتوانیم هر چه را که میخواهیم در اختیار داشته باشیم ،از اینرو ،نیازمند اولویتبندی اهداف
اینروایت استراتژیک ملی هستیم .بنابراین ،باید بدانیم چه اهدافی متضمن بازی حاصلجمع صفر
است  و چه اهدافی متضمن بازی با حاصلجمع بردبرد است .دومین ویژگی این است ،که روایت
ملی ما باید پاسخ دهد چه ابزارها و وسایلی در چه زمینه و سیاقی ما در اختیار داریم؛ یعنی تعیین و
صورتبندی دقیق از ابزارها و وسایل و همچنین سیاقها و زمینههایکاربرد این ابزارها و وسایل.
س��وم ،ترجیحات ،موقعیت و وضعیت اهداف ما یا تالشهایی برای اعمال نفوذ از س��وی دیگران
چیست و در کجا قرار دارند؛ بهتعبیر دیگر ،یعنی ارزیابی احتمالی از عملکرد مخالفان .بدین معنی
که مخالفان چهکار میکنند ،چه دارند و چگونه میاندیشند ،درجه و میزان شدت و احتمال تغییر
در ترجیحات و اس��تراتژیهای آنها در مدتزمانی معین و در این قلمرو ،چیست .چهار ،چه نوع
و شکلی از رفتار معطوف به قدرت به احتمال زیاد ،در این زمینه و سیاق موفق خواهد شد .پنجم،
احتمال موفقیت در این زمینه چه اندازه اس��ت ،و شناسایی معیارها و شاخصهای داوری در مورد
17
هر استراتژی.
محیط استراتژیک

هر چند کالزویتس پارادایم خویش را بر سهگانۀ متشکل از حکومت ،مردم و ارتش ملی ،بنا
مینهد 18،اما از س��وی دیگر ،وفق رأی کالزویتس ،یکی از اوصاف مهم هر اس��تراتژی این است
که  اس��تراتژیها دارای ماهیت دوقطبی اس��ت19؛ وجود اه��داف و ارادههای متضاد و مخالف ،و
بدینترتیب بیش از یک بازیگر در آن حضور دارد .از اینرو ،کالزویتس و س��ایر نظریهپردازان
این حوزه ،بر ماهیت دوقطبی اس��تراتژی؛ یعنی مواجهه با مخالفان ،انگشت تأکید نهاده و از امتناع
17. Nye, Joseph, The Future of Power( Public Affairs, 2011), pp.208-231
18. Strachan, Hew, Clausewitz and the Dialectics of War, in Clausewitz in the Twenty First Century(Oxford
University Press, 2007), p. 14
&19. Simpson, Emile, War from the Ground Up: Twenty-First Century Combat As Politics(London: Hurst
Company, 2013),p. 179
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اس��تراتژی در غیاب وجود رابطه و نسبت دوقطبی سخن راندهاست .با توجه به نکات فوق ،بهنظر
میرس��د ،وجودکنشگری ،عاملیت و نقش سوژه؛ یعنی مشارکت و مساهمت بازیگران مختلف
در هر اس��تراتژی ،مفروض و بدیهی اس��ت .از سوی دیگر ،اس��تراتژی در خأل صورت نمیگیرد
و مهمتری��ن هدف مترتب بر طرح و اجرای اس��تراتژی ،تأثیرگذاری بر محیطی اس��ت که از آن
در ادبیات مطالعات اس��تراتژیک ،به محیط اس��تراتژیک نام برده میشود .بهتعبیر دیگر ،استراتژی
متضمن و معطوف به این امر اس��ت که چگونه ،منابع و ابزارهای موجود را جهت دس��تیابی به و
بیشینهسازی نتایج مطلوب ،و جلوگیری از نتایج نامطلوب ،در یک محیط استراتژیک خاص و در
همکاری و یا رقابت با سایر بازیگران ،بهکار بست.
محیط استراتژیک ،در برگیرندۀ اوصاف و خصوصیات فیزیکی و متافیزیکی است 20و همچنین
دارای مؤلفههای داخلی و خارجی ،هر دو اس��ت .برخی از ادبیات ناظر به مطالعات اس��تراتژیک،
بر غیرممکنبودن بهدس��تدادن تعریف 21کامل و برش��مردن اوصاف و خصوصیات ،عناصر و
مؤلفهه��ای اجتنابناپذیر این محی��ط ،تأکید ورزیدهان��د .اما علیرغم اینک��ه ،نمیتوان محیط
استراتژیک را کام ً
ال تعریف نمود ،بازیگران مختلف دولت-ملتها ناگزیراند در این محیط دست
به کنش بزنند و بکوش��ند تا به آن ش��کل داده و خود را با آن سازگار و هماهنگ بسازند و بدین
ترتی��ب ،با توجه به پیچیدگی ،س��یالیت و ماهیت متحول آن به موفقیت دس��ت یابند .حال بهنظر
میرسد ،بهرغم سادگی مدل استراتژی که توضیح داده شد ،ماهیت محیط استراتژیک بهکارگیری
مُدل مذکور را سخت و دشوار میسازد.
بهنظ��ر میرس��د ،جهت موفقی��ت در این محیط ،نخس��ت باید فهم درس��تی از ماهیت محیط
اس��تراتژیک داش��ته و س��پس ،اس��تراتژی خود را بهگونهیی صورتبندی کنیم که با این محیط
22
سازگارباش��د نه اینکه ماهیت آن را انکار و آن را به س��ایر بازیگران و یا شانس واگذار نماییم.
هرچند که ارائۀ تعریف کاملی از این محیط دشوار است ،اما دستکم میتوان پارهیی از مؤلفههای
اجتنابناپذیر را که قوامبخش این محیط است ،برشمرد و فهم و داوریهای خویش را در ذیل و
ظل آنها صورتبندی نمود .عنصر و مؤلفۀ خارجی عبارت است از محیط بینالمللی ،که مشتمل
است بر محیط جغرافیایی ،نظام بینالملل ،و سایر بازیگران بینالمللی ،فرهنگها ،باورها ،معتقدات
وکنشهای آنها .از اینرو ،برای یک دولت ملی ،محیط استراتژیک قلمرویی است که در داخل
آن رهبری استراتژیک با سایر دولتها و بازیگران تعامل میکند تا اهداف ملی دولت خویش را
20. Yarger, Harry, p. 7
21. Thinking Strategically ( Royal College Of Defence Studies), p. 11
22. Yarger, Harry, p. 17
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ارتقاء داده و پیش ببرد .محیط اس��تراتژیک ،بهمثابه قلمرویی که دولت ملی دس��ت به کنشگری
میزند ،دارای الگوهای هنجارین است و قیدهایی بر آزادی رفتار سیاست خارجی دولتها میزند
و دولته��ا نمیتوانند بدون درنظر گرفتن این قیدها و هنجارها ،رفتارهای خود را با آن موزون و
سازگار ننمایند.
نخس��ت ،محیط استراتژیک از تعدادی از س��وژهها و یا بازیگران (دولت-ملتها و بازیگران
غیردولتی) تشکیل شدهاس��ت .بهمنظور موفقیت در دستیابی به اهداف استراتژی؛ هم در مرحلۀ 
طرح و هم در مرحلۀ اجراء ،ما نیازمند درک درس��تی از همۀ بازیگرانی هس��تیم که در این محیط
درگیرن��د  .از اینرو ،به شناس��ایی و فه��م ویژگیها و مختصات این بازیگ��ران ،آمال و آرزوها،
اهداف ،مقاصد و نیات و محدودیتهای آنها ،نیازمندیم و بهمنظور موفقیت استراتژی ،باید بهنحو
محتاطانهی��ی میان اینه��ا تمایز ایجاد کنیم .بازیگران و کنشگرانی ک��ه در این محیط درگیرند،
ش��امل  همۀ سوژههای خودی در داخل دولت ،متحدان ،شرکاء ،و ائتالفهایی به غیر از شرکاء،
سایر گروههای عالقهمند ،مانند مردم ،دولت-ملتهای غیرمتحد ،نهادهای غیردولتی ،سازمانهای
خصوصی ،مخالفان و بیطرفها ،میگردند 23.بههمینترتیب ،مواجهه با مخالفان ،وجود متحدان
و س��ایر بازیگران ،انتخاب عقالنی ،شانس و احتمال ،اصطکاک ،بازیگران غیرعقالنی ،بخشی از
پارادایم حاکم بر محیط استراتژیک ،بهشمار میروند.
محیط ،بهعنوان سیس��تم پیچیده و خودسامان ،مانند دس��ت نامرئی آدام اسمیت عمل میکند.
بهتعبیر دیگر ،پارادایم حاکم بر رفتار محیط بهعنوان سیس��تم پیچیده این است که یا تعادل کنونی
خود را حفظ میکند و یا به تعادل قابل قبول تازهیی دست مییابد .محیط شامل زمینههای داخلی
و خارجی ،شرایط ،مناسبات ،روندها ،مسایل ،تهدیدها و فرصتها؛ تعامالت و تأثیراتی است که
موقعیت و موفقیت یک دولت را در نسبت با محیط فیزیکی ،سایر دولتها و بازیگران ،شانس و
آینده احتمالی تحت تأثیر قرار میدهد .در این محیط پارهیی از چیزها ش��ناخته ش��ده و قابل پیش
بینیاند ،برخی محتملاند ،برخی از چیزها ممکن و برخی از مس��ایل ناشناختهاند .از اینرو ،تحول
و تغییر مداوم -واکنشهای انفجاری و س��ریع -عدم قطعی��ت ،ابهام و پیچدگی ،از مختصات آن
بهش��مار میروند و همچنین این محیط همواره کموبیش دس��تخوش بیثباتی و یا بحران است.
تأثیرگ��ذاری بر تغییر مداوم ،مدیریت عدم قطعیت ،سادهس��ازی پیچیدگی و حل ابهام و معما ،از
کارکردهای فرایند استراتژیک است.
بهنظر میرس��د ،به سه شیوه میتوان به محیط استراتژیک نزدیک شد ،و این شیوهها به سهنوع
استراتژی منجر میشود .نخست ،شکلبخشیدن به محیط؛ دوم ،بازدارندگی و سوم ،پاسخ به محیط
23. Thinking Strategically, p. 12
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اس��تراتژیک .بهمنظور تحقق استراتژی ،نخس��ت باید تالش نمود محیط استراتژیکی که در داخل
آن عمل میکنیم و دس��ت به کنش میزنیم ،تحت تأثیر قرار داد 24.وس��ایل و ابزارهای سیاس��ی،
دیپلوماتیک ،اقتصادی ،اجتماع��ی ،فرهنگی و نظامی و جغرافیایی عمدهترین ابزارهاییاند جهت
برآوردن منافع ملی دولت-ملتها .دوم ،در صورتیکه ما نتوانیم از این وس��ایل اس��تفاده کنیم و
یا کاربرد این وس��ایل بهدلیل س��ختجانی محیط تأثیرگذار نباشند ،باید ب ه استراتژی بازدارندگی
متوس��ل شویم و آنها را از دس��تزدن به رفتارهایی که مانع تحقق و پیشبرد منافع ما میشود ،باز
بداریم و در صورت ناکامی ،باید به محیط ،با توجه به منابع و ابزارهای دسترسپذیر و موجود ملی،
پاسخ دهیم .استراتژی نخست؛ یعنی شکلدادن و مدیریت محیط ،متضمن دیپلماسی ،ایجاد ائتالف
و اتحاد ،تجارت و موافقتنامههای اقتصادی و مانور نظامی و مبادالت فرهنگی است .دیپلماسی و
ایجاد ائتالف ،معمولترین مکانیزمهای استراتژیک ،بهمنظور شکلدادن به محیط است.
رهبری استراتژیک

با عنایت به نکاتی که در بخش نخست این نوشته مطرح گردید ،اکنون به نقش و جایگاه سوژه؛
یعنی «رهبر استراتژیک» بهعنوان یکی از ارکان مهم و جداییناپذیر موفقیت اینروایت استراتژیک
ملی ،پرداخته میش��ود .بهطور کلی ،ما میتوانیم به س��هنحو و شیوه در باب «رهبری استراتژیک»
نظریهپروری و به آن نزدیک شویم .این سهشیوۀ نظریهپروری یا بهنحو پیشینی است یا پسینی و یا
با بهدستدادن تعریف حد مرزی .بهتعبیر دیگر ،نخست ،یا به شیوۀ سقراط و افالطون و ارسطو ما
به تعریف یک مفهوم (رهبر اس��تراتژیک) میپردازیم و مجموعهیی از ویژگیهای تخلفناپذیر
آن را بر میشماریم و از آن مفهوم تبیین و تعیین مراد میکنیم .دوم ،بهنحو پسینی و با نشاندادن و
ذکر مصداقها و نمونههای عالی یک مفهوم (مانند پرکلس،گاندی ،نلسون ماندال ،ابراهام لنکلن،
مارتین لوتر کینگ و ،)...به تعریف آن میپردازیم و از نس��بت میان این نمونههای عالی و مفهوم
موردنظر سخن میگوییم ،و با مدنظر قراردادن شباهتها و عدم شباهتهای میان این دو به تعریف
مفهوم مورد نظر همت میگماریم .شیوۀ سوم نظریهپروری در باب رهبر استراتژیک و تعریف آن،
همان است که مک ناوتن ،از آن به تعریف حد مرزی نام میبرد 25.در این شیوۀ نظریهپردازی،کاربر
زبان در مییابد که مصداق مفهوم مورد نظر (بهعنوان نمونه ،جورج بوش ،نهرو) در مرز میان رهبر
اس��تراتژیک و غیراس��تراتژیک قرار دارد و نمیتوان به صرف برخورداری پارهیی از ویژگیها و
داشتن نسبتی با مصداقها و نمونههای برجسته  ،این مفهوم را بر آنها اطالق نمود.
24. Alan Stephens and Nicola Baker, Making Sense of War: Strategy for the 21st Century( Cambridge
University Press, 2006), p. 101
)25. Mack Haughton, A Preface to Philosophy ( 1999
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   رویکرد این نوش��ته ،تلفیقی است از شیوههای پیشینی و پسینی نظریهپروری در باب تعریف
رهبری اس��تراتژیک .بدینمعنا که از یکس��و میکوش��د ،برخی از اوصاف و خصوصیات رهبر
اس��تراتژیک را بهنحو پیش��ینی برش��مارد و از س��وی دیگر ،به مصداقهای بارز و برجس��تۀ رهبر
اس��تراتژیک ،جه��ت تعریف ،صورتبندی و تبیی��ن مراد خویش از این مفه��وم ،به دیدۀ عنایت
مینگرد .بنابراین ،بهنظر میرسد ،مجموعهیی از خصوصیات و ویژگیها (ویژگیهایی که لزوماً
طبیعی و ذاتی نیس��ت ،بلکه اکتسابی است) برای رهبری اس��تراتژیک ،الزم و ضروری است .این
مجموعه از اوصاف و خصوصیات را میتوان در سهسطح مورد ارزیابی قرار داد؛ نخست ویژگیها
و مختصات فردی ،دوم ،تواناییها و سوم رفتارها .از اینرو ،مجموعهیی از ویژگیهای شخصیتی،
تواناییها و رفتارها ،قوامبخش رهبر اس��تراتژیک ،بهشمار میروند .البته ،مؤلفههای ذیل مهمترین
و حداقلیترین ویژگیها و مختصات رهبر استراتژیکاند و میتوان با استقراء بیشتر ،ویژگیهای
دیگ��ری نیز ب��ر آن افزود .مؤلفههای مزبور ،در ذیل و ّ
ظل دو ش��اخص مهم؛ یعنی مجموعهیی از
دانستنیها و کنشها ( عملکردها-فعالیتها و رفتارها) صورتبندی شدهاند.
دانستنیها -صورتبندی از اهداف ،شیوهها و وسایل

همانگونه که در بحث از مدل مفهومی اس��تراتژی؛ توضیح دادهشد ،بهنظر میرسد ،مهمترین
ویژگی رهبر اس��تراتژیک و یا دولتمرد عبارت اس��ت از ایجاد و خلق نگاه و تعیین چشماندازی
ب��رای آینده ،سیاس��تگذاری و هدایت آن .بدین ترتیب ،برخ��ورداری از دانش و توانایی جهت
صورتبندی؛ یعنی ایجاد طرح و چارچوب اولویتبندی از اهداف ،ش��یوهها و وس��ایل ،بهعنوان
عناص��ر و مؤلفههای قوامبخش اس��تراتژی در چارچوب روایت مل��ی ،از اوصاف و خصوصیات
بارز رهبر اس��تراتژیک ،بهش��مار میروند .باوجود این ،هیچ رابطۀ ضروری و منطقی از نوع علّی-
معلول��ی میان برخورداری از این دانش و توانایی ،فرد و یا افرادی را به جایگاه رهبر اس��تراتژیک
ارتقاء نمیدهد و موفقیت اس��تراتژی را به دنبال نمیآورد؛ اما فقدان آن مس��لماً به شکس��ت رهبر
میانجامد 26.شناس��ایی اهداف و تعیین حدود و ثغور و اولویتبندی آن بر حس��ب میزان و درجۀ 
اهمیت ،مهمترین چالش فراروی رهبر استراتژیک به حساب میآید .از همینرو است که به نیکی
و درستی گفتهاند که «ذهنیت مشوش ،هویت مشوش» 27را به دنبال دارد .بهعنوان نمونه ،در صورتی
که امنیت ،رکن رکینی از اهداف اینروایت ملی باشد ،روایت مزبور باید بتواند به این پرسشها؛
یعنی امنیت برای چهکسی؟ از چهتهدیدهایی؟ چهمیزان از امنیت؟ با چهوسایلی؟ به چهقیمتی؟ در
26. Jermy, Steven, Strategy for Action: Using Force Wisely in the 21st Century (Knightstone Publishing,
2011),pp.14- 25

 .27تعبیر فوق از دکتر عبدالکریم سروش وام گرفته شدهاست  .
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چهمدت زمانی؟ و امنیت برای چهارزشهایی؟ ،پاسخ دهد.
هماهنگی و سازگاری میان اهداف ،وسایل و ابزارها

محیط اس��تراتژیک داخلی ،همواره هم به فرصتهای جدی��د امکان بروز و ظهور میدهد و
هم موانع و چالشهایی را بر س��ر راه انتخابهای کنشگران ایجاد می نماید .تعیین و شناس��ایی
اهداف روایت ملی ،در محدودۀ مقدورات و محدودیتهای ملی ،و همچنین شناس��ایی تهدیدها
وآسیبپذیریهای ملی که محیط اس��تراتژیک داخلی  تحمیل میکند ،از مسئولیتهای رهبران
استراتژیک بهشمار میرود .بنابراین ،شناسایی درجه و میزان ،اعتبار و فوریت تهدیدها و همچنین
اولوی��ت و مرکزی��ت ارزشها و منافع مورد تهدید ،باید بر اس��اس محدودیته��ا و تواناییهای
(مق��دورات) ملی ،صورت بگیرد .همینجا اس��ت که رهبر اس��تراتژیک باید بداند چهوس��ایل و
ابزارهایی جهت محققس��اختن و پیشبرد اهداف روایت اس��تراتژیک مل��ی ،در اختیار دارد و با
اس��تفاده از چهروش و شیوهیی قصد دارد ،بدانها دست یابد .باید به خاطر داشته باشیم که ابزارها
و وس��ایل و روشها هدف س��ازند و با هر ابزار و ش��یوهیی نمیتوان به هر هدفی دست یافت .از
ای��نرو ،تنوع و تکثر قدرت و اهرمهای نفوذ و وجود س��نخیت ،و ایجاد س��ازگاری منطقی میان
این سه مؤلفۀ قوامبخش استراتژی ،بخشی از فرایند استراتژیک است .فرایند استراتژیک به معنای
پُلزدن میان مرحلۀ ایجاد و فرایند اجراء استراتژی است؛ یعنی چگون ه استراتژیها ایجاد و به اجرا
28
در میآیند.
رهبر استراتژیک باید از قدرت و توانایی اندیشیدن و عملکردن در زمان بحران یا بحرانهای
ملی-بحران مشروعیت و مقبولیت ،ش��کافها و گسستهای اجتماعی -و درون سازمانی ،ناشی
از تهدیدها و چالشهایی که ناظر به هس��تی و دوام یک کشور و ملت/سیستم و نهاداند؛  یا زمانی
که روزنهیی از فرصتها و امکانات اس��تراتژیک بر وی گش��وده میش��وند ،بر خوردار باشد .ما
آدمیان در جهانی میزییم که در آن از یکسو ،ارزشهای نایاب و کمیاب بسیاراند و فرصتهای
استراتژیک بهندرت بهروی دولتمردان گشوده میشوند و از سوی دیگر ،بر سر همین ارزشهای
نایاب و برای بهدس��تآوردن س��هم بیش��تر از آن ،آدمیان و دولتها همواره جدالهای عنیف و
نزاعهای جگر س��وزی بهراهانداختهاند .بهخاطر داشته باش��یم که در این محیط تنها ما نیستیم که
بهدنبال بیشینهس��ازی فرصتها و منفعت شخصی و ملی خویش��یم ،بازیگران دیگری نیز به دنبال
فرصتس��ازیاند .فرصتسوزی ،خطای استراتژیک و نابخش��ودنی است و فرصتسازی ارزش
استراتژیک بهش��مار میرود .از اینرو ،داشتن بصیرت ،هوش و ذکاوت و اراده بر تصمیمگیری،
28. Laljani, Naredra, Making strategic Leader( Palgrave Macmillan, 2009), p. 74
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ارزشهای استراتژیک بهشمار میآیند.
 	 بههمین ترتیب ،ذهن و ضمیر توهمزده ،خیالاندیش و دچار توهم توطئه ،س��د سدیدی
اس��ت بر س��ر راه فرد و یا افرادی که میکوشند درکسوت رهبر اس��تراتژیک درآیند و این جامۀ 
گش��اد را به تن کنند .داش��تن تصویر و ترس��یمی از آینده و پیشبینی روندهای آن ،برخورداری
از تفکر و خردورزی فعاالنه ،خرد و تفکر انتقادی ،خالقانه و باتأمل و تدبیراندیش��انه ،ارزشهای
استراتژیکاند .تحقق و دستیابی به اهداف روایت ملی مزبور ،ارتباط بسیار وثیقی دارد با داشتن
یک چارچوب مرجع جهت توس��عه و تحقق اس��تراتژی؛ یعنی فهمی از سیستم ،شناسایی الگوها
و روندها در درون و بیرون از سیس��تم (بهعنوان نمونه ،س��اختار توزیع و مناسبات قدرت در نظام
بینالمل��ل ،الگوه��ا و هنجارهای آن) و نظامی که روایت ملی قرار اس��ت ب��ا توجه به آن طرح و
صورتبندی گردد .دس��تیابی به فهمی از سیس��تم و شناس��ایی الگوهای درونی آن در صورتی
ممکن و میسر است که ذهن و ضمیر ما مل ّوث به بیماری توهم توطئه نباشد و بتوان به فهم و درک
درس��تتری از واقعیتهای بازی سیاسی در سطح نظام بینالملل ،دست یافت .هرچند واقعیتها
خود را بهصورت عریان بر ما نمینمایانند و ما دسترس��ی بیواس��طه به آن نداریم ،اما دستکم
میتوان برخی از عناصر و مشخصات پارادایم و الگوهای رفتاری حاکم بر مناسبات میان بازیگران
در عرصۀ بینالملل را شناسایی و با عنایت به آن تصمیم گیری نموده و رفتار سیاست خارجی خود
را با آن سازگار نمود.
مسئولیتهای رهبری استراتژیک

توضیح دادهش��د که ایجاد و خلق نگاه و چش��ماندازی برای آینده در اینروایت ملی ،یکی از
مؤلفههای قوامبخش رهبر استراتژیک بهشمار میرود .بدین ترتیب ،سیاستگذاری ،هدایت وتعیین
چش��مانداز ومسیر درازمدت برای آینده و همچنین تعیین مدت زمانی مشخص جهت اجرای آن،
جزئی از مس��ئولیتهای رهبری اس��تراتژیک به حساب میآیند .همانگونه که در بحث از محیط
اس��تراتژیک توضیح دادهشد ،محققساختن و عملیاتینمودن اهداف اینروایت ملی ،بدون ایجاد
فرهنگ س��ازمانی امکانپذیر نیست .هرچند فرهنگسازی ومدیریت فرهنگی بهنحو هدایتشده
از باال ،از آن حیثی که فرهنگ امری جاری و جمعی اس��ت ،امکانپذیر نیس��ت ،اما شکلدادن به
فرهنگ ایجاد ارزشهای مش��ترک نهادی؛ شایستهس��االری و اخالق و فرهنگ کاری ،بهمنظور
تس��هیل تحقق اهداف درازمدت و کوتاهمدت (نهاد مبتنی بر ارزش) در حیطۀ مسئولیتهای رهبر
استراتژیک قرار دارد .همچنین ،توانایی مدیریت مشکالت ،مسایل رقابتی و مورد اختالف ،ایجاد
انگیزه و تعهد در مدیریتهای زیر مجموعه ،توانایی جهت شناس��ایی و همچنین نادیدهانگاش��تن
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مسایل غیرمرتبط ،از یکسو بخشی از مسئولیتهای رهبر استراتژیک است و از سوی دیگر ،حل
آن منوط است به فرهنگسازی در عرصۀ مدیریتی.
فهم و بهرسمیتشناختن تفاوت و چشماندازهای چندگانه؛ یعنی اعتقاد و باور به خرد جمعی
و بهرسمیتشناختن آن .هدایت و مدیریت تغییرات؛ یعنی تسهیل روندها بهمنظور تحقق دیدگاه 
کالن ،ایجاد تیمها و اجماع در س��طح اس��تراتژیک در داخل و خارج از نهاد رس��می ،بخشی از
مسئولیت رهبری استراتژیک است .از اینرو ،انطباق وسازگاری ،ایجاد ائتالف ،مذاکره؛ شکلدادن
به فرهنگ و مدیریت مناس��بات درونسازمانی و برونسازمانی بهمنظور موفقیت و تلفیق روندها و
فرایندها با صاحبان منافع خارجی عمده بهمنظور دس��تیابی به اهداف سازمان/نهاد در درازمدت
و کوتاهمدت ،تأثیرگذاری بر پیچیدگیهای داخل محیط ،از وظایف رهبر اس��تراتژیک بهحساب
میآیند .خوشبختی و موفقیت دیگران (زیر دستان) مسئولیت رهبر استراتژیک بهشمار میرود.
ویژگیها

مجموعه ویژگیهای رهبر اس��تراتژیک یا دولت مرد را میتوان در در سه شاخص عمدة ذیل
بررسی نمود .29نخست ،ویژگیهای فردی-شخصیتی .دوم ،تواناییها و سوم ،ویژگیهای رفتاری،
که به پارهیی از این ویژگیها ،اشاره میشود .هر روایت استراتژیکی معطوف به پرکردن شکاف و
برقراری نسبتی میان اهداف سیاست ،اعمال ،رفتارها و کنشها بهمنظور تبیین و فهمپذیرکردن این
اعمال و رفتارها برای مخاطبان؛ اعم از مخاطبان استراتژیک و غیراستراتژیک است .مردم ،عمدهترین
مخاطبان اینروایت است .به اشارت س��خن رفت که پارادایم سهضلعی کالزویتس از حکومت،
مردم و اردوی ملی تش��کیل شدهاست .از اینرو ،رهبر استراتژیک و دولتمرد باید منبع الهامبخش
برای مردم باش��د ،نه مروج پوپولیسم و افتادن در دام ابتذالگرایی عوامفریبانه .عالقه ،گشودگی و
احترام به برابری دیگران و پیشینۀ مردم ،فهم و بهرسمیتشناختن تفاوت و چشماندازهای چندگانه،
باید همهش��مول باش��د .جهت موفقیت روایت ملی ،دولتمرد نیازمند شبکهسازی است تا از این
طریق بتواند بهمنظور پیوندزدن مردم با انگیزههای سیاس��ی و اجتماعی مختلف ،کلیتی از منافع و
دیدگاه مشترک -نه زدودن تکثر -را ایجاد نماید .از اینرو ،پلزدن میان تجربه –عبرتاندوزی-
چش��مانداز و نظم ایدهآل در روایت ملی ،از طریق گشودگی به مردم و شهروندان از ویژگیهای
رهبر استراتژیک و دولتمرد است.
ویژگ��ی فوق ما را به اوصاف دیگ��ری از دولتمرد رهنمون میس��ازد .صمیمیت ،فروتنی و
  .29جهت توضیح بیشتر ر.ک .به:
)0102,sserp ytisrevinu drofxo(noitcudortnI trohS yrevA :pihsredaeL ,htieK ,tnirG
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صداقت ،بهخصوص در میان مردم ما که س��الها از فقدان آن رنج بردهاند ،در س��طح رفتاری از
مهمترین صفات رهبر استراتژیک میباشند .تمامیت اینها از علم به خود؛ یعنی داشتن توانایی جهت
تأمل در نفس ،خودانتقادی وحضور ذهن ،سرچش��مه میگیرند .ویژگی دیگر رهبر استراتژیک،
انعطافپذیری است .انعطافپذیری یعنی توانایی جهتگرفتن و دادن ،چه در مناسبات درونی و چه
در مناسبات بیرونی ،بهخصوص ،زمانی که مواضع آشتیناپذیر وجود دارد ،تنها راه به آینده آشتی
و مذاکر ه اس��ت .از اینحیث ،رهبر استراتژیک یعنی توانایی جهت انجام انتخابها و تصمیمهای
سخت و دشوارکه تقریباً همواره بهترین بد است نه خوبترین و بهترین انتخاب و تصمیم .ویژگی
مزبور ،دولتمردان را به یکی از مهمترین چالشها در فرایند تصمیمگیری روبهرو میسازد؛ یعنی
جسارت ،جرأت وشهامت  اخالقی در فرایند تصمیمگیری .عدم توجه به متحدان طبیعی و افکار
عمومی ،بهمنظور کنار آمدن با مش��کلترین چالشهای اخالقی ش��خصی بهمنظور اتخاذ تصمیم
وقبول مس��ئولیت و همچنین ،در صورت بروز موانع ،داشتن اعتماد بهنفس و توانایی جهت ایجاد
اعتماد به دیگران ،بهخصوص در مناسبات بیرونی.
کاربرد و اس��تفادۀ درست از اهداف ،ش��یوهها و ابزارها ،ایجاد ارتباط -بهخصوص با مخاطبان
بیش��تر ،مذاکره ،ایجاد اجماع در میان صاحبان منافع مختلف ،داش��تن مهارتهای تشویقی بسیار
پیچی��ده ،الهامبخش��یدن به دیگران جهت انج��ام کار و اقدام به فعالیت و کنش (اس��تفاده از ابزار
نرم) مدیریت قدرت ،و ایجاد مناس��بات درونسازمانی مش��ترک ،شناسایی و فهم روابط متقابل-
سیس��تمها ،تصمیمگیریها ،را میتوان از اوصاف و ویژگیهای رهبر و دولتمرد برش��مرد .فهم
عمیق از وظایف و مس��ئولیتهای رهبر استراتژیک  جهت تعیین استراتژی ،هدایت ،و نظارت بر
ُحس��ن اجرای آن ،احراز مسئولیت تعیین ،هدایت و اجرای استراتژی  ،اعتماد بهنفس در زمانها و
مواقعی که عدم قطعیت و ابهام بر محیط استراتژیک حاکم است ،توانایی جهت درک و مدیریت
پیچیدگیها ،فایقآمدن بر تردید شخصی و تردید همکاران و زیردستان  ،عملکردن موفقیتآمیز
در محی��ط بینظمی بالقوه ،و وجود ابهام ،تعهد و عادت به ایجاد تیم کاری ،رهبری و گوشدادن
به اعضای تیم ،توانایی ش��خصی جه��ت کار با متحدان از مهمترین ویژگیهایی اس��ت که یک
دولتمرد باید از آنها برخوردار باشد.
سخن پایانی

دولتها در رفتار سیاست خارجیشان به دنبال دو چیز میباشند؛  به دنبال تغییر وضعیت موجود
یا در پی حفظ وضع موجود .به تعبیر دیگر ،دولتها یا میکوش��ند روابط قدرت موجود را حفظ
کنن��د ویا در صدد ب��ر میآیند تغییراتی را در  س��اختار توزیع قدرت ایجاد نماین��د .از اینرو ،با
دس��تزدن به یک سلس��له کنشها ،اعمال و رفتارها ،پارهیی از عناصر و مؤلفههای وضع موجود
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را حف��ظ کنند و یا تغییر دهند .مح��رک اصلی رویکرد و رفتار سیاس��ت خارجی دولتها منافع
ملی هرکش��ور و ملت اس��ت .ماهیت ،حدود و ثغور و چارچوب منافع ملی یک کشور را روایت 
استراتژیک ملی آن کشور تعیین و صورتبندی میکند .بهرغم وجود ساختارها و نهادها و نقش
آنها در صورتبندی اینروایت ملی ،س��وژه؛ یعنی رهبر سیاسی-استراتژیک و دولتمرد نقش
انکارناپذیری در صورتبندی ،اجراء و جهتگیری اینروایت ملی دارد .بدینترتیب ،موفقیت و
ناکامی دولتها در سیاس��ت خارجی و تعامل با جهان به پای رهبران سیاسی-دولتمردان ،نوشته
میشود   .
با توجه به چش��مانداز پیشروی افغانستان پسا ،2014ضرورت طرح یک «روایت استراتژیک
ملی» که  متضمن گوهریترین منافع ملی ما باشد و استراتژییی را جهت پیشبرد و تحقق چنین
منافعی را در درون یک اکوسیس��تم ،هم در داخ��ل و هم در خارج و با توجه به پیچیدگی و عدم
قطعی��ت و ماهیت متحول این اکوسیس��تم که هم فرصتها و امیدهای��ی و هم چالشها ،خطرات
و تهدیدهایی بهدنبال دارد ،صورتبندی کرده باش��د ،بهروش��نی احساس میشود .در این نوشته،
تالش ش��د با طرح مفهوم رهبری اس��تراتژیک و برش��مردن برخی از ویژگیها و مختصات آن،
دس��تکم دریچه و روزنهیی کوچک بهمنظور آغاز یک گفتوگو بگشاید .رهبری استراتژیک
و یا دولتمرد به رهبری سیاس��ی مؤثر در س��طح اس��تراتژی کالن (روایت استراتژیک ملی) که
تأثیر دوامداری برای یک ملت/نهاد یا برای مجموعهیی از ملتها دارد ،اطالق میگردد .میخاییل
گورباچف ،آخرین رهبر اتحاد جماهیر ش��وروی سابق ،با ایجاد تمایز میان رهبری استراتژیک یا
دولتمرد با سیاس��تمدار ،آن را براس��اس عملکرد رهبر تعریف میکند و میگوید ،دولتمرد
کاری را که معتقد اس��ت برای ملتش بهترین اس��ت انجام میدهد ،یک سیاستمدار کاری را که
به انتخاب دوبارۀ وی منجر میش��ود را دنبال میکند .همچنین کسینجر گفتهاست که وظیفۀ یک
دولتمرد این است که پچیدگیها را حل کند نه اینکه بر آن بیفزاید.
همانگونه که به ایجاز سخن رفت ،مجموعهیی از پارامترها و عوامل برونزا که ناشی از محیط
و متأثر از ساختار بیرونی است ،و همچنین «فقدان خرد استراتژیک» ،چارچوب و برنامهیی جهت
اجرای درست و به موقع استراتژی و وجود «رهبران استراتژیک ضعیف» ،از جملۀ مهمترین عوامل
ناکامی یک استراتژی بهشمار میروند .از اینرو ،وجود «رهبر استراتژیک» در یک نهاد که «میان  
فعالیت با دستآورد»  و «ارائه خدمات با دستآوردهای واقعی» تفکیک و تمایز بنهد و «نگاهش
معطوف به چشمانداز درازمدت بوده» و «به تصویر کالنتر از منظری متفاوت از چشمانداز حاکم
بر عقل و خرد متعارف نگاه کند» بخش جداناپذیری از فرایند طرح و تدوین استراتژی و موفقیت
در اجرای آن بهشمار میروند.
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دالیل شکست دموکراسی دوم در افغانستان
عبدالحمید مبارز

1

دموکراس��ی اول که در سال  1392ه.ش با آغاز دورۀ هفتم شورای ملی (ولسی جرگه) و نشر
جرای��د ان��گار ،وطن و ندای خلق آغاز ش��ده بود در اثر مداخله مس��تقیم و دیکتاتورانۀ حکومت
سپهس��االر شاه محمود خان خاتمه داده ش��د ،میرغالم محمد غبار ،دکتور عبدالرحمن محمودی،
عبدالحی عزیز ،دکتور غالم فاروق اعتمادی ،دکتور عبدالقیوم رسول ،میرمحمد صدیق فرهنگ،
فرقه مشر فتح جان بهسودی و ده ها رهبر تحصیل کرده ،استاد و روشنف کر به شمول عبدالحمید
مبارز جوانترین فعال سیاسی حزب خلق ،محمودی و ببرک کارمل جوان ترین عضو حزب وطن
به رهبری غبار زندانی شدند و این نهضت دموکراسی خواهی ناکام ماند.
چهارده سال بعد در سال  1343که حکومت سردار محمدداوودخان در اثر قطع روابط سیاسی
با پاکستان و مسدودساختن راه ترانزیتی افغانستان توسط پاکستان و عدم حمایت سایر کشورها از
افغانستان و حمایت کشورهای غربی از پاکستان ،شرایطی بهوجود آمد که محمدداوود مجبور شد
استعفا نماید وراه برای دموکراسی دوم باز شود.
با ابتکار اعلیحضرت محمدظاهرش��اه برای بار اول در س��ال  1342دکتور محمدیوسف که نه
 .1عبدالحمید مبارز یکی از فعالین دموکراسی و مدافعین آزادی بیان بوده ،نویسندۀ چندین کتاب و چندهزارمقاله در مطبوعات افغانستان
بوده و فع ً
ال رئیس عمومی اتحادیه ژورنالیستان افغانستان میباشد.
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عضو خانوادۀ ش��اهی بود و نه از قومیت پش��تون ،به حیث صدراعظم جدید افغانستان انتخاب شد.
صدراعظم جدید که در دورۀ انتقالی حکومت خود را تش��کیل داد ،در اولین اقدام ،کمیسیونی را
برای تسوید قانون اساسی از میان روشنفکران و دموکراتهای افغانستان برگزید .این شخصیتهای نخبه
عبارت بودند از سید شمس الدین مجروح،سیدقاسم رشتیا ،میرنجم الدین انصاری ،دکتورعبدالصمد
حامد ،میرمحمدصدیق فرهنگ ،حمیداهلل آدینه و محمدموسی شفیق در ظرف یکسال قانون اساسی
جدید را تسوید کردند و با تطبیق آن ،دورۀ انتقالی خاتمه یافت و دهۀ دموکراسی با توشیح و تطبیق
قانون اساسی جدید آغاز شد.
از آنجا که دکتور محمدیوس��ف شخصیتی تحصیل کرده بود و تجربه دورۀ انتقالی را نیز طی
نموده بود ،برای بار دوم مؤظف به تشکیل حکومت گردید .وی حکومت خود را تشکیل و برای
گرفتن رأی اعتماد به ولس��ی جرگه معرفی کرد ،جلس��ۀ اول ولس��ی جرگه در اثر مداخلۀ جوانان
پوهنتون کابل و اش��غال کرسیهای پارلمان و مخالفت اس��تاد خلیل اهلل خلیلی که رهبری اکثریت
پارلمان را در اختیار داشت و خود را مستحق صدارت میدانست مختل گردید .در روز دوم تعداد
زی��ادی از محصالن پوهنت��ون کابل به رهبری محصالن فاکولتۀ حقوق و علوم سیاس��ی که گفته
میشود توس��ط صدراعظم تحریک شده بودند تا به حیث قوۀ فشار باالی نمایندگان ولسی جرگه
ب��ه طرف پارلمان حرکت نمایند تا نمایندگان به س��رعت به حکوم��ت رأی اعتماد بدهند .اما این
تظاهرات از مسیر منحرف شده ،به طرف خانۀ صدراعظم حرکت کردندکه با ممانعت قوای امنیتی
مواجه ش��دند و در اثر فیرهای قوای امنیتی از جملۀ این تظاهرکنندگان یکنفر به نام دلجان خیاط
که از پیروان حزب پرچم بود کشته شد و سه نفر دیگر که از قسمت پا زخمی شده بودند ،بعد از
تداوی در شفاخانۀ علی آباد رخصت شدند.
این حادثه باعث شد تا در پایان یک هفته حکومت دوم دکتور محمدیوسف سقوط نماید و به
جای آن محمد هاشم میوندوال به حیث صدراعظم تعیین گردید ،میوندوال دوسال اول را به خوبی
اما با مخالفتهای گروههای طرفدار سردار محمدداوود و دکتور محمدیوسف سپری کرد اما در اثر
مریضی و فشارهای شاه مجبور به استعفا گردید .حکومتهای نوراحمد اعتمادی و دکتور عبدالظاهر
برای مدت کوتاهی دوام کردند ولی برسرکار آمدن موسی شفیق که خود از طراحان قانون اساسی
بود ،این امید را به وجود آورد که ش��فیق حتماً قانون اساس��ی را تطبیق و نظام دموکراس��ی را به
پیروزی خواهد رساند.
ش��فیق با مالحظۀمشکالت حکومت قبلی با نمایندگان ولس��ی جرگه روابط بسیار نزدیکی با
نماین��دگان برقرار نمود و دفتر پارلمانی را به وزارت تجارت در جوار ش��ورای ملی انتقال داده و
شبانه به آن دفتر رفته و با نمایندگان مباحثه و مسایل را حل مینمود .در این دوره شفیق موفق شد تا
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مشکل تقسیم آب دریای هلمند را که از دورههای امیرشیرعلیخان ،امیرحبیب اهلل خان تا دورۀ اعلی
حضرت محمدظاهرش��اه جنجالی باقی مانده بود ،با مذاکره جدی با امیر عباس هویدا صدراعظم
ایران به طوری حل نماید که مورد پذیرش هر دوطرف واقع شود .البته طرفداران سردار محمدداود  
و پرچمی ها شفیق را به آبفروش و خاکفروش متهم و بر علیه وی تبلیغ کردند .با این وجود شفیق
در موضع اش برای توسعۀ روابط با ایران پایدار ماند.
این اولین پیروزی یک حکومت در دهۀ دموکراسی بود .شفیق یکبار دیگر نیز فوژییر فرانسوی
را که برای قانون اساسی جدید مشوره داده بود به کابل دعوت کرد .فوژییر در این سفر برای شفیق
مشوره داده بود که یک نظام دموکراسی پارلمانی بدون احزاب سیاسی ناقص بوده و ناکام خواهد
شد .بر این اساس شفیق دورۀ 13ولسی جرگه را به فرمان تقنینی پادشاه  تمدید کرد تا فرصت کافی
برای تأس��یس حزب حکومت و به راه انداختن انتخابات حزبی داشته باشد .البته در پروگرام دورۀ
دوم حکومت وی ،حل معضلۀ پشتونستان نیز شامل بود.
سردار محمدداوود که تالش داشت از راه قانون اساسی جدید برای بار دوم به قدرت برسد ،به
دلیل منع ماده   24قانون اساسی  که فعالیتهای سیاسی اعضای خانواده سلطنتی را ممنوع کرده بود،
ناکام ماند .اما وی تالش نمود با ناکام س��اختن قانون اساسی شاه را وادار سازد تا در قانون مذکور
تغییراتی بیاورد و راه سردارمحمدداوود برای ورود به قدرت باز گردد .با برسرکار آمدن شفیق و
حمایت قاطع شاه از وی و جسارت او در حل موضوع آب هلمند بین ایران و افغانستان ،محمدداود
دیگر یقین پیدا نمود که در دورۀ دوم حکومت موضوع پشتونس��تان حل خواهد ش��د و راه برای
نزدیکی به غرب کام ً
ال باز خواهد گردید و قانون اساس��ی پیروز و نظام دموکراس��ی بر پایۀ قانون
اساس��ی در دهۀدموکراسی ریشه دارتر خواهد شد .بنابراین برای رسیدن به قدرت و معلق ساختن
قانون اساس��ی دس��ت به کودتا زد و دموکراسی را پوش��الی خواند و نظام شاهی را لغو نمود و در
عوض آن نظام جمهوری را تأسیس و دموکراسی واقعی را وعده داد .به این ترتیب روشن میشود
که دهۀدموکراس��ی قدم به قدم به س��وی پیروزی در جریان بود که توسط کودتای افسران پایین
رتبۀ اردو به رهبری سردارمحمدداوود ناکام ماند .به بیان دیگر نظام دموکراسی توسط مخالفتها و
قیام مردم و نا کارآمدی قوانین آن ناکام نشده بود ،بلکه نظامیان آنرا با اعمال قوۀ غیر قانونی ناکام
ساختند.
به صورت خاص دالیل ذیل س��بب شدند تا کودتا به سرعت آغاز شده و دموکراسی و قانون
اساسی ناکام گردد:
 .1بعد از استعفای سردارمحمدداوود و تشکیل حکومت دکتور محمدیوسف سردار عبدالولی
ک��ه قومندان قول اردوی مرکزی بود ،فعالتر ش��د و چون محور برای افس��ران ق��وای نظامی قرار
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گرفت ،دیگر افس��ران بلندرتبه و پایین رتبۀ اردوی افغانس��تان به دور ای��ن محور جدید گرد می
آمدند .سردارعبدالولی طرفداران سردارمحمدداوود در اردو را یا متقاعد مینمود یا آنکه به پستهای
ضعیفتر مقرر میکرد.سردارمحمدداوود همراه همسرش شادروان زینب خواهر شاه نیز روز به روز
هر چه بیش��تر منزوی میشدند.این انزوا که س��ردارمحمدداوود را که شخصی جاه طلب و قدرت
دوست بود زجر میداد ،به اقدام برای کودتا ترغیب نمود.
 .2موس��ی ش��فیق که نزد ش��اه تقرب فراوانی یافته بود و از حمایت غرب نیز برخوردار بود،به
تازگی حمایت ایران و اعراب را نیز جذب کرده و طبق پروگرامی حرکت میکرد تا افغانستان را از
وابستگی اقتصادی به اتحاد شوروی خارج بسازد و از لحاظ اقتصادی-سیاسی یک توازن جدید را
به وجود آورد .این حرکات و اوضاع دالیل مهمی برای سردارمحمدداوود بود با استفاده از غیبت
شاه که برای معالجه به روم رفته بود ،دست به کودتا بزند .البته رکود اقتصادی که در دهۀدموکراسی
به وجود آمده بود نیز در اقدام سردارمحمدداود مؤثر بود ،چه اینکه داکتر محمدیوسف در دورۀ
انتقالی توانس��ت پروژههای ناتمامی را که از گذش��ته باقی مانده بود به اکمال برس��اند ،میوندوال
صدراعظم بعدی با کش��مکش پوهنتون ،ش��ورا و مقابلۀ طرفداران دکتور محمدیوسف و سردار
محم��دداوود که هر یک اهداف خود را تعقیب میکردند ،گیر افتاده بود و هر چه کوش��ش نمود
تا با اتحاد ش��وروی وقت نزدیک ش��ود و در روابط بین المللی افغانستان توازن ایجاد نماید موفق
نگردید.
 .3نوراحمد اعتمادی صدراعظم س��وم دهۀدموکراس��ی  که مخالف مادۀ 24قانون اساسی و از
طرفداران سردار محمدداوود بود به عنوان اینکه افغانستان بیشتر از این بدهکار کشورهای خارجی
نماید ،رکود اقتصادی را به وجود آورد که این رکود باعث بیکاری عدههایی از مردم شده و باعث
شد تعداد زیادی از جوانان برای کار به خارج از کشور بروند .این وضع افکار عامّه را جریحه دار
ساخت ،این مسایل در کنار خشکسالی که کشور را تهدید میکرد یکجا شده و در نتیجه شرایطی
به وجود آمد تا کودتا موفق شده و دموکراسی ناکام بماند.

جرایم انتخاباتی
داکتر غالمحیدر عالمه

1

درآمد

افغانس��تان این روزها در آس��تانۀ برگزاری یکی از مهمترین پدیده های مردم س��االری،یعنی
انتخابات ریاس��تجمهوری ،بهسر میبرد .مردم س��رزمین ما مصمماند تا به حاکمیت خویش ،بر
طبق مادۀ چهارم قانون اساسی ،نمود عینی بخشند .این ماده میگوید« :حاکمیت ملی در افغانستان
به ملت تعلق دارد که بهطور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال میکند» .و این بار یعنی
انتخابات ریاستجمهوری ،نوبت اعمال حاکمیت مستقیم مردم میباشد.
یک��ی از عوامل مهم در تعیین سرنوش��ت انتخابات ،وجود قوانین انتخابات��ی یا نظام انتخاباتی
کارآمد و رسیدگی عادالنه و منصفانه به جرایم انتخاباتی میباشد.
در این نوش��تار« ،جرایم انتخاباتی» در سه نظام انتخاباتی یعنی قانون جزای نمونه ،قانون جزای
آلمان و قانون انتخابات افغانس��تان مورد بررس��ی مقایسهای قرار گرفته اس��ت تا در پرتو آن نقاط
ضع��ف و قوت قوانین انتخاباتی ما آش��کار گ��ردد ،به این امید که در آین��ده بتوانیم به یک نظام
انتخاباتی کمتر بیعیب و نقص دست یابیم  .
 . 1دکترای حقوق جزا و جرم شناسی ،استاد دانشگاه در مقطع ماستری و لیسانس ،دارای تألیفات متعدد در رشته ی حقوق.

90

دموکراسی افغانی؛ فرصت ها و چالش ها

یک) جرایم انتخاباتی در قانون جزای نمونه

الزم به توضیح است که قانون جزای نمونه 2قانون جزایی است که به ابتکار انستیتوت بینالمللی
صلح امریکا و توس��ط برجستهترین استادان حقوق جزا از سراس��ر دنیا ،بهعنوان یک قانون نمونه
و الگو برای کش��ورهایی که در دوران بازس��ازی پس از جنگ بهسرمیبرند ،نوشته شدهاست .تا
درتدوین قوانین جزایی خویش از این «قانون نمونه» که آخرین دس��تاوردها و پیشرفتهای علمی
در حقوق جزا را در خود جای دادهاست ،بهره گرفته و قوانین خویش را بر آن اساس تنظیم نمایند.
3
در اهمیت این «کود نمونوی» برای ما همین بس که افغانستان نیز در شمار کشورهای پسازمنازعه
قرار دارد.
قانون جزای نمونه اعمال ذیل را به عنوان جرایم انتخاباتی بر شمرده است:
-1جلوگیری از حق رأیدهی

تعریف جرم:

شخص آنگاه مرتکب جرم جلوگیری از اجرای حق رأیدهی میشود که اعمال ذیل را انجام
دهد:
در اجرای وظایفی که به منظور برگزاری انتخابات به وی سپرده شدهاست ،به قصد جلوگیری
از رأیدادن دیگری،
الف-نام وی را درلیست رأیدهندگان ثبت نکند.
ب-نام فردی را از لیست رأیدهندگان حذف کند.
ج-یا به هر طریق دیگری ،از اجرای حق رأیدهی یک فرد ،جلوگیری نماید.
مجازات:
الف-مج��ازات ج��رم جلوگیری از حق رأیدهی،حس��ب اح��وال ،یک تا پنج س��ال حبس
میباشد.
ب -محکم��ه در صورت لزومدید ،میتواند ش��خص مذکور را به ج��زای نقدی نیز محکوم
نماید.
-2نقض تصمیم آزادانۀ رأیدهندگان

تعریف:

شخص مرتکب جرم نقض تصمیم آزادانۀ رأیدهندگان شمرده میشود ،هرگاه اعمال ذیل را
2.Model Penal Code
3.Post Conflict Countries
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انجام دهد:
الف -در جریان انتخابات،
ب -فردی را مجبور سازد که:
-1رأی دهد،
-2رأی ندهد،
-3رأی باطل بدهد،
-4به نفع یا علیه یک شخص خاص رأی دهد.
ج -با استفاده از زور ،تهدید جدی ،پرداخت رشوه ،حیله و فریب یا هر شیوۀ غیرقانونی دیگر،
فردی را وادار به انجام اعمال یادشده نماید.
مجازات:
الف -مجازات جرم نقض تصمیم آزادانۀ رأیدهندگان ،حسب احوال ،یک تا پنج سال حبس
میباشد.
ب -محکم��ه در صورت لزومدید ،میتواند ش��خص مذکور را به ج��زای نقدی نیز محکوم
نماید.
-3سوء استفاده از حق رأیدهی

-تعریف:

شخص ،در صورتی مرتکب جرم سوء استفاده از حق رأیدهی شمرده میشود که در جریان
یک انتخابات:
الف -به نام شخص دیگری رأی دهد ،یا
ب -با وجود آن که یکبار رأی دادهاست ،باردیگر هم رأی دهد.
مجازات:الف -مجازات جرم س��وء اس��تفاده از حق رأیدهی ،حس��ب احوال ،یک تا پنج سال حبس
میباشد.
ب -محکم��ه در صورت لزومدید ،میتواند ش��خص مذکور را به ج��زای نقدی نیز محکوم
نماید.
سریبودن رأیدهی
-4نقض اصل ّ

-تعریف:

سریبودن رأیدهی ،شمرده میشود که:
شخص ،در صورتی مرتکب جرم نقض اصل ّ
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الف -با اس��تفاده از زور ،تهدید جدی ،پرداخت رش��وه ،حیله و فریب یا هر ش��یوۀ غیرقانونی
دیگر،
ب -از ف��ردی بخواه��د ک��ه محتوای رأی خوی��ش را آش��کار نماید که به چه کس��ی رأی
دادهاست.
مجازات:س��ریبودن رأیدهی ،حس��ب احوال ،یک تا پنج سال حبس
الف -مجازات جرم نقض اصل ّ
میباشد.
ب -محکم��ه در صورت لزومدید ،میتواند ش��خص مذکور را به ج��زای نقدی نیز محکوم
نماید.
-5خرید و فروش آراء

-تعریف:

( )1شخص در صورتی مرتکب جرم خرید رأی شمرده میشود که:
الف -بهطور مس��تقیم یا غیرمستقیم ،دادن یک منفعت ناروا را به فردی دیگر یا طرف ثالث یا
نهادی ثالث ،وعده دهد ،پیشنهاد نماید ،یا اعطاء نماید.
ب -به منظور اینکه:
-1شخصی رأی دهد،
-2از دادن رأی خودداری نماید،
 -3رأی باطل بدهد،
 -4به نفع یا علیه یک شخص خاص رأی دهد.
( )2شخص در صورتی مرتکب جرم فروش رأی شمرده میشود که:
الف -بهطور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم ،یک منفعت ناروا را برای خودش یا طرف ثالث یا نهاد
ثالث ،درخواست نماید یا بپذیرد.
ب -بهمنظور اینکه:
-1شخصی رأی دهد،
-2از دادن رأی خودداری نماید،
 -3رأی باطل بدهد،
 -4به نفع یا علیه یک شخص خاص رأی دهد.
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مجازات:
س��ریبودن رأیدهی ،حس��ب احوال ،یک تا پنج سال حبس
الف -مجازات جرم نقض اصل ّ
میباشد.
ب -محکم��ه در صورت لزومدید ،میتواند ش��خص مذکور را به ج��زای نقدی نیز محکوم
نماید.
-6تقلب در انتخابات

-تعریف:

شخص ،در صورتی مرتکب جرم تقلب در انتخابات شمرده میشود که:
الف -آرایی را اضافه ،کم ،یا حذف نماید،
ب -نتیجۀ انتخابات را طوری منتشر نماید که با نتیجه واقعی رأیدهی مطابقت نداشته باشد.
ج -بههر شیوۀ دیگری نتیجۀ یک انتخابات را مخدوش نماید.

-مجازات:

مجازات جرم تقلب در انتخابات ،حسب احوال ،دو تا ده سال حبس میباشد.

-7تهدید کاندیدای انتخاباتی

تعریف:شخص ،در صورتی مرتکب جرم تهدید کاندیدای انتخاباتی شمرده میشود که:
الف -کاندیدای انتخاباتی را تهدید نماید یا هرنوع عمل غیر قانونی دیگری را علیه وی انجام
دهد،
ب -بهقص��د وادار نم��ودن وی بر انص��راف از کاندیداتوری خوی��ش در انتخابات ،یا بهقصد
جلوگیری وی از انجام فعالیتهای قانونی اجازهدادهشده در جریان یک کمپاین انتخاباتی.
مجازات:مجازات جرم تهدید کاندیدای انتخاباتی ،حسب احوال ،دو تا ده سال حبس میباشد.
دو) جرایم انتخاباتی در قانون جزای آلمان

مادۀ -107ایجاد اختالل در روند انتخابات

-1هرکس ،با توسل به زور یا تهدید به کاربرد زور ،از انتخابات و یا تعیین نتیجۀ آن جلوگیری
نماید ،به مجازات حبسی که بیشتر از پنج سال نخواهد بود و یا جریمۀ نقدی محکوم خواهد شد،
در موارد خطیر خاص به مجازات حبسی که کمتر از یکسال نخواهد بود محکوم خواهدشد.
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-2هرگونه اقدامی در این زمینه قابل مجازات خواهد بود.

الف) تقلب در انتخابات

-1هرکس بدون حایزبودن شرایط الزم برای شرکت در انتخابات ،رأی دهد یا به طریق دیگری
موجب عدم صحت نتیجۀ انتخابات شود یا در نتیجۀ آن تقلب نماید ،به مجازات حبسی که بیشتر
از پنج سال نخواهد بود یا جریمۀ نقدی محکوم خواهد شد.
-2هرکس نتیجۀ انتخابات را به اش��تباه اعالم نماید یا موجب انتشار نتیجۀ خالف واقع شود ،به
مجازات فوق محکوم خواهد شد.
-3هرگونه اقدامی در این زمینه قابل مجازات خواهد بود.
ب) تقلب در اسناد انتخاباتی

 هرکس-1از طریق اظهارات غلط ،اقدام به نام نویسی در لیست رأیدهندگان(دفتر ثبت رأی) نماید،
-2یا دیگری را که میداند حق نامنویسی در لیست رأیدهندگان را ندارد ثبت نماید،
 -3از نامنویسی یکی از رأیدهندگان واجد شرایط که او از واجد شرایط بودن وی آگاه است
جلوگیری نماید،
 -4بهرغم فقدان شرایط الزم ،خود را به عنوان کاندید در یک انتخابات نامنویسی نماید،
به جزای حبس��ی که بیشتر از ش��شماه نخواهد بود یا جریمۀ نقدی محکوم میگردد ،مگر در
مواردی که مجازات جرم وی ،طبق قوانین دیگر ،شدیدتر باشد.
سریبودن انتخابات
ج) نقض اصل ّ

هرکس مقررات مربوط به حمایت از محرمانهبودن انتخابات را به قصد آگاهی خود یا دیگری
از محتوای رأی ش��خص دیگری نقض نماید ،به جزای حبس��ی که بیشتر از دوسال نخواهد بود یا
جریمۀ مالی محکوم خواهدشد.
ماده  -108تهدید رأیدهندگان
-1هرکس برخالف قانون با توس��ل به زور یا تهدید به ایراد آس��یب ش��دید ،با سوءاستفاده از
یک رابطۀ وابس��تگی مالی یا حرفهای یا سایر فشارهای مالی ،شخصی را وادار به اعمال حق خود
جهت شرکت در انتخابات بهشیوۀ خاصی نماید و یا از اعمال حق وی جهت شرکت در انتخابات
جلوگیری کند ،بر مجازات حبسی که بیشتر از پنجسال نباشد یا جریمۀ مالی محکوم خواهدشد و
در موارد خطیر خاص به مجازات حبس از یک تا ده سال محکوم میگردد.
 -2هرگونه اقدام در این زمینه قابل مجازات خواهد بود.
الف) اغفال رأیدهندگان
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-1هرک��س از طریق حیله ،باعث اش��تباه دیگ��ری در مورد مفاد اظه��ارات وی در خصوص
رأیدادن و ی��ا رأی برخ�لاف ارادۀ وی و یا بیاعتباری آن گردد ،به جزای حبس��ی که بیش��تر از
دوسال نخواهد بود یا جریمۀ نقدی محکوم میگردد.
-2هرگونه اقدام در این زمینه قابل مجازات خواهد بود.
ب -رشوهدادن به رأیدهندگان
-1هرکس ،درقبال شرکت در انتخابات به شیوۀ خاصی یا عدم شرکت در انتخابات ،به دیگری
پیش��نهاد یا وعدۀ منافع یا هدایایی را بدهد یا منافع و هدایایی را در اختیار وی قرار دهد ،به جزای
حبسی که بیشتر از پنج سال نخواهد بود و یا جریمۀ نقدی محکوم خواهد شد.
-2هرکس در قبال شرکت در انتخابات بهشیوۀ خاص یا عدم شرکت در انتخابات ،از دیگری
تقاض��ای منافع یا هدایایی را نماید و یا از وی وعدۀ پرداخت منافع یا هدایایی را دریافت کند و یا
هدایا و منافعی را بپذیرد به مجازات مشابهی محکوم خواهد شد.
سه) جرایم انتخاباتی در قوانین افغانستان
بند  3ماده  86قانون انتخابات مورخه  1392/4/29اعمال ذیل را تخلف و تقلب انتخاباتی شمرده
است:
-1ارایۀمعلومات نادرست و غیر واقعی به کمیسیون ،کمیسیون شکایات و کمیسیون رسانهها.
-2ثبتنام بیشتر از یکبار در یک انتخابات.
-3فریب در ثبت نام ،حصول کارت رأیدهی و یا اسناد انتخاباتی.
-4داشتن بیشتر از یک تذکرۀ تابعیت و یا سند رأیدهی دیگر.
-5رأیدهی یا کوشش برای رأیدهی با استفاده از اسناد جعلی.
 -6رأیدهی با استفاده از سند یا کارت شخص دیگر.
-7رأیدهی یا تالش برای رأیدهی بیش از یکمرتبه در یک انتخابات.
 -8تغییر یا تبدیل اسناد انتخاباتی بدون مجوز و یا تحریف و جعل اسناد.
 -9حریق ،محو یا سرقت اسناد انتخاباتی بدون مجوز و یا سرقت آن.
 -10پنهانکردن اسناد انتخاباتی به منظور کتمان حقایق.
 -11استفاده و نگهداشت فهرس��ت ،کارت ،ورق رأی ،فورمه و سایر مواد انتخاباتی از طرف
اشخاص غیر مسئول.
 -12استفاده از سمبول ،رنگ ،شعار و سایر عالیم مربوط به کاندید در مراکز رأیدهی.
 -13استفاده از سمبول و سایر عالیم مربوط به کمیسیون و ادارات دولتی در مواد تبلیغاتی.
 -14دخالت در مواد و لوازم انتخاباتی یا صندوق رأی ،بدون مجوز.
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 -15اخالل کار مؤظفین انتخابات.
 -16نقض اصول رفتار کاندیدان ،ناظرین ،مشاهدین و کارکنان انتخابات.
 -17نقض اصول رفتار رسانهها.
 -18اعمال فشار ،ممانعت از دسترسی به معلومات و ایجاد محدودیت غیر قانونی و غیر اصولی
علیه ژورنالیستان که از رویدادهای انتخاباتی گزارش تهیه مینمایند.
 -19استفاده از امکانات و وجوه مالی از منابع غیرقانونی.
 -20دریافت یا قبول مساعدتهای مالی و تخنیکی از اتباع یا دول خارجی و یا نمایندگیهای
سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان.
یدهن��ده ،کاندید ،ناظر،
 -21تهدید ،تخویف ،هتک حرمت ،تش��دد و اعمال فش��ار علیه رأ 
مشاهد ،رسانه و کارکن انتخابات.
-22اغوا ،تحریک یا وادار نمودن اشخاص به ارتکاب تخلف.
 -32تقلب در رأیدهی یا شمارش آراء یا سایر امور مربوط به انتخابات.
 -24پیشنهاد و یا اخذ رشوت به قصد اعمال نفوذ در مراحل انتخابات یا هر منظور دیگر.
 -25عدم رعایت احکام این قانون ،لوایح و طرزالعملهای کمیس��یون ،کمیس��یون شکایات و
کمیسیون رسانهها.
 -16ممانعت ناظرین و مشاهدین ملی و بینالمللی از نظارت بر روند انتخابات.
 -27کمکردن ویا زیادکردن آراء در جریان شمارش و ثبت نتایج به نفع و یا به ضرر کاندید و
یا کاندیدان که برنتایج نهایی تأثیر نکرده باشد.
 -28اعمال تش��دد تواَم با اس��تفاده از س�لاح ناریه ،جارحه و یا ضاربه به ضرر یا نفع شخص یا
اشخاص در مرکز رأیدهی.
 -29حرکت دس��تهجمعی قهرآمیز و خش��ونتبار که منجر به تشنج و اخالل نظم اجتماعی و
برهمخوردن جریان انتخابات گردد.
 -30جلوگیری از مشارکت واجدین شرایط رأیدهی ،کاندیدان ،ناظرین ،مشاهدین و اصحاب
رسانهها در روند انتخابات با استفاده از نیروی فیزیکی.
 -31سوءاس��تفاده از وس��ایل ،لباس و عالیم نظامی اعم از اردو ،پولیس و امنیت ملی به منظور
ترساندن و یا تحت تأثیر قرار دادن رأیدهنده ،کاندید و یا ناظر و مشاهد به نفع یا ضررکاندید.
و اما مجازات ،برای تخلفات و تقلبات یادش��ده ،در مادۀ  96قانون مذکور ،نوعاً جریمۀ نقدی،
پیشبینی شدهاست که از دوازدههزار شروع و شدیدترین آن به صدهزار افغانی میرسد  .
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نتیجهگیری
از مقایس��ۀ سه نظام انتخاباتی بینالمللی ،کشور آلمان و افغانس��تان در ارتباط با نظام انتخاباتی
افغانستان به نتایج ذیل دست مییابیم:
-1عدم تناسب بین جرایم و مجازاتها ،به این معنا که در دو نظام انتخاباتی بینالمللی و آلمان،
مجازات حبس و چ ه بسا حبس شدیدی چون ده سال برای برخی جرایم انتخاباتی پیشبینی شده
است؛ در حالی که در قانون افغانستان صرفاً سخن از جریم ههای نقدی بهمیان آمده است.
 -2در قانون انتخابات افغانس��تان در برابر تخطی و تخلف «مجازات» در نظر گرفته شدهاست.
آگاهان علم حقوق به خوبی واقفاند که مجازات در برابر جرم است نه در برابر تخطی و تخلف
که از نظر ش��دت در درجه پایینتری از جرم قرار دارند .ع�لاوه بر این ،کاربرد مجازات در برابر
اعمالی خفیفتر از جرم ،مغایر با اصل قانونیبودن جرم و مجازات میباشد.
اضافه براین ،باید خاطرنش��ان نمود ،این که قانونگذار در سراس��ر ای��ن قانون ،کلماتی چون
تخطی ،تخلف و تقلب را بهکار بردهاست نشان میدهد که تمایل چندانی نداشت هاست که عنوانی
به نام «جرایم انتخاباتی» را در نظام حقوقی افغانستان رسماً شناسایی نماید .این درحالی است که در
سطح بینالمللی وبرخی کشورهای پیشرفته که آلمان به عنوان نمونۀ آن ذکر شد ،جرایم انتخاباتی
بهعنوان یکدسته جرایم شدید ،رسماً در قوانین ،شناسایی شدهاست.
 -3و سخن آخر آن که اگر اینبار جرایم شدیدی در خالل انتخابات رخ دهد و همانطور که
در بند  11مادۀ  26قانون تشکیل ،وظایف و صالحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون
مس��تقل شکایات انتخاباتی ذکر شدهاست ،کمیسیون مس��تقل شکایات انتخاباتی ،قضیۀ جرمی را
برای رس��یدگی به څارنوالی و محاکم ارجاع دهد ،معلوم نیس��ت که در مورد صالحیت محاکم
عادی در رسیدگی به جرایم انتخاباتی ،مانند انتخابات دورۀ قبل ،دوباره جنجال نشود .بنابراین جای
خالی یک «محکمۀ مستقل انتخاباتی» هنوز هم احساس میشود.

رابطه متقابل انتخابات
با شاخصهای اقتصادی
محمد توسلی غرجستانی

1

پیشدرآمد

انتخابات و گزینش در هر کشوریک بحث ملی ،بیانگر رشد سیاسی ،شایستهساالری و تمثیل
مش��ارکت در فرایند دولتسازی میباش��د .انتخابات همواره بهعنوان تجلی ارادۀ ملی و بروز حق
حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در تمام نظامهای اجتماعی از اهمیت شایانی در نزد تحلیلگران
و استراتژیستهای کالن اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی برخوردار میباشد .در نظام سیاسی حاکم
بر غرب که مبتنی بر نظام اقتصاد بازار آزاد و لیبرالدموکراس��ی اس��ت ،م��ردم از طریق انتخابات
آزاد و برمبن��ای ارزش دموکراس��ی موجود اقدام به گزینش افراد نموده و بر بنیاد س��ازوکارهای
موجود نظامهای سیاس��ی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگ��ی برنامههای آنان مورد ارزیابی و تحلیل
قرار میگیرند.
در مقالۀ حاضر ،تنها بعد تأثیرگذاری دوس��ویۀ انتخابات و میزان مش��ارکت بر ش��اخصهای
اقتصادی مورد واکاوی قرار میگیرد .تحلیل و ارزیابی تأثیرگذاری انتخابات بر شاخصهای دیگر
مانند تأثیرگذاری مشارکت در انتخابات بر شاخصهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی متخصصان
خود را میطلبد .در مقاله کنونی تالش میگردد که اثر انتخابات شفاف و عادالنه از منظر نظری-
 .1استاد دانشگاه ،پژوهشگر امور اقتصادی.
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مفهومی باتوجه به چالشهای موجود در حوزۀ اقتصاد افغانستان از بُعد تولیدی ،کشاورزی ،منابع
استخراجی ،صادرات و واردات و در نهایت سیاستگذاریها ،جهتگیریها و راه کارهای توسعه
اقتصادی مورد واکاوی و کالبدشکافی قرار گیرد.
از نگاه دیگر فضای اقتصادی از طریق تعامل و ارتباط سیستمی نهادها ،قوانین و سیاستگذاریها
و با توجه به اثرگذاری انتخابات بر این فضا ،کلیۀ متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی،
تورم ،س��رمایهگذاری خارجی ،رفاه اقتصادی ،تهدیدهای اقتصادی ،انتظارات اقتصادی ،گرایش
ب��ه رانتخ��واری اقتصادی ،مافیای اقتصادی ،بهبود فضای کس��ب و کار و  ...را مورد تحول قرار
میده��د .این تح��ول و دگرگونی با توجه به میزان ضریب مش��ارکت م��ردم میتواند در جهت
پیشرفت یا پسرفت کش��ور صورت پذیرد .از س��وی دیگر میزان اثرگذاری انتخابات وگزینش
اف��راد و تیمهای انتخاباتی با توجه ب��ه برنامههای کوتاهمدت ،میانم��دت و بلندمدت میتواند بر
ب کار و ایجاد
متغیرهای کلیدی اقتصادی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برفضای اقتصادی و کس 
اشتغال اثرگذار باشد .البته میزان اثرگذاری در دورههای زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
یکسان نخواهدبود.
 -1عناصر تشکیلدهندۀ انتخابات

پیش از آنکه به مؤلفههای اقتصادی مؤثر بر انتخابات یا تأثیر انتخابات بر شاخصهای اقتصادی
پرداخته شود ،به مقوالت و عناصر تش��کیلدهندۀ شاخصهای انتخاباتی اشاره میگردد .زیرا هر
انتخ��اب و گزینش میتوان��د موجب تقویت (یا تضعیف) برخی ش��اخصها و معیارها در جامعه
گردد .این امر با توجه به نوپابودن دموکراس��ی و مراجعه به افکار و آرای مردم در کش��ور ما ،از
جذابیت و کشش ویژهای برخوردار است ،بهخصوص برای آن عده از هموطنان ما که مدتها در
کشورهای دیگر بهدالیلی زیست کردهاند و شور و هیجان انتخاباتی را از نزدیک لمس نموده اما
در روز انتخابات ،حق رفتن به پای صندوقهای رأی و مشارکت در حق تعیین سرنوشت خویش
را تجربه نکردهاند ،یکی از بهترین روزهای زندگی آنان تلقی میگردد.
 .1،1انتخابات ،شاخص عزت و غرور ملی

از طری��ق انتخابات و حضور مردم در پای صندوق رأی بهخاطر تعیین حق سرنوش��ت خویش
اس��ت که ع��زت و غرور ملی افزایش یافته و درجۀ تحقیرش��دگی تاریخی م��ردم از بین میرود.
عزت و غرور ملی بهعنوان یک ش��اخص کالن ملی موجب وحدت ملی گردیده و خود انباش��ته
از دیگر ش��اخصهای جزئی میباشد .شاخصهای جزئی که تش��کیلدهندة شاخص کالن ملی
میباشند عبارتند از عزت اقتصادی ،عزت سیاسی و عزت فرهنگی .عزت اقتصادی بهمنزلۀ رسیدن
به خودکفایی و اس��تقالل اقتصادی میباش��د .آنچنان که همۀ کش��ورها خواستار چنین عزت و
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غروری می باش��د .بدون خود کفایی اقتصادی ،عزت سیاس��ی نیز محق��ق نخواهد گردید .عزت
و غرور فرهنگی بیانگر بها دادن به هویت بومی و رش��د فرهنگ غنی ملی میباشدکه نقطه مقابل
آن سرس��پردگی ،تقلید محض و کورکورانه از فرهنگ بیرونی اس��ت .عزت سیاسی به منزله قوام
حکومتداری ملی و قانونمداری بر اس��اس ارزشهای درون��ی و عدم اثرپذیری منفی از عوامل
بیرونی و خارجی میباشد  .
در مقابل ش��اخص کالن عزت و غرور ملی ،ش��اخص خودباختگی ملی و وابستگی به بیرون
قرار دارد .همانگونه که مس��تعمرهبودن یک کشور موجب خدش��ه دارشدن عزت و غرور ملی
آن کشور میگردد ،وابستگی و خودباختگی نسبت به کشورهای بیرونی از ابعاد مختلف سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی موجب کاهش و خدشهدار شدن عزت ملی میگردد .بهسخن دیگر ،افزایش
عزت ملی کش��ور ،زمینه آسیبپذیری کشور را نسبت به مداخالت عوامل بیرونی کاهش داده و
ان��واع تهدیدات خارجی را خنثی و بیاثر خواهد س��اخت و بر عکس کاهش عزت و غرور ملی
باعث آس��یبپذیری کش��ور در مقابل مداخالت بیرونی خواهد گردید .از این جهت شرکت در
انتخابات و مش��ارکت گستردۀمردم در آزمون بزرگ ملی ،زمینهساز اقتدار ،عزت و سربندی ملی
خواهد شد.
 .1.2انتخابات ،نماد و شاخص رشد ملی

ملت و مردم رشید و آگاه همواره مطالبۀ حق سرنوشت خود بر تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای
خرد و کالن کش��ور را مورد توجه قرار میدهد .در مقابل ،ملت تحقیرشده و سرسپرده هیچگونه
حقی برای خود در زمینة مدیریت کالن و استراتژیک جامعه متصور نیست .بنابراین انتخابات زمینه
و مجالی است که مردم از طریق حضور و مشارکت در آن ،خود را در مدیریت آیندۀ کشور سهیم
دانسته و از این طریق ضریب نفوذ رشد و آگاهی ملی در کل جامعه افزایش خواهد یافت.
در شاخصهای اندازهگیری توسعه ،شاخص رشد اقتصادی همواره بهعنوان یک شاخص کالن
اقتصادی که در برگیرندۀتمام فعالیتهای اقتصادی کش��ور در طی یکس��ال باتوجه به متغیرهای
فرهنگی ،اجتماعی و سیاس��ی میباش��د ،تعریف میشود .لکن شاخص رش��د ملی ،بسیار فراتر از
رش��د اقتصادی بوده و عالوه بر پیشرفت در حوزههای مادی انسان ،حوزههای فرامادی او را نیز
دربرمیگیرد .رش��د ملی برآیند تمامی فعالیتهاو کنشه��ای یکجامعه در زمینههای گوناگون
بوده و نقطۀ مقابل آن ،شاخص استبداد و دیکتاتوری میباشد که در این وضعیت ،رشد و باور ملی
در حد بس��یار نازلی سقوط مینماید .اگر مشارکت فعال مردم در انتخابات و حق تعیین سرنوشت
بیانگر رشد ملی است ،دیکتاتوری و استبداد بر خالف اراده و خواست جمعی مردم بر مبنای نظام
بستۀ پادشاهی و مشابه آن ،بیانگر پسماندگی ملی تلقی میگردد.
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 .3،1انتخابات ،شاخص مردمساالری و تحقق دموکراسی

ش��رکت در انتخابات میتواند بهعنوان نماد تکیه بر آرای مردم و احترام به خواس��ت جمعی
آنها تعبیر گردد .متغیر مشارکت در انتخابات که نمود و تجلی بارزتری نسبت به سایر عرصههای
اجتماعی دارد ،زمینهساز عینیشدن احترام به افکار و اندیشههای مردم و بروز مردمساالری در جامعه
میباشد .مردمساالری از منظر شکلی ،موجب ایجاد و اعمال حق تصمیمگیری توسط خود مردم
شده و زمینهعینیترشدن حرمت آرای مردم فراهم میگردد .مردمساالری در زمینههای اقتصادی
از طریق مش��ارکت م��ردم در فرآیندهای اقتصادی زمینۀ بروز و تجل��ی در جامعه را پیدا میکند.
به س��خن دیگر ،س��پردن و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی ،کاس��تن نقش دولت در
حد وظایف حاکمیتی،حکمرانی و امنیتی و ایجاد زمینه افزایش تصدیگریهای اقتصادی توسط
خود مردم ،نمادی از اقتصادمردمی میباش��د که در کنار دیگر متغیرهای کالن فرهنگی ،سیاسی
و اجتماعی ،مردمس��االری و دموکراس��ی کالن ملی را بهوجود خواهد آورد .البته این مؤلفهها در
صورتی کارایی داش��ته و بهعنوان یک شاخص ارزشی پنداشته میگردد که دولت و حاکمیت با
اعمال نظارت دقیق و شفاف از انحرفات و کجرویها آن را مصون بسازد.
.1.4انتخابات ،آیینهیی از شاخص آیندهشناسی

حضور و مش��ارکت فعال مردم در انتخابات ،نش��انگر و بیانگر آیندهشناسی و آیندهاندیشی
ش��هروندان یک جامعۀپویا میباشد.اعالم برنامههای گروههای سیاس��ی ،احزاب و افراد در قالب
انتخابات ریاس��تجمهوری ،شورای ملی ،شورای والیتی و ش��هرداریها بهعنوان یک مانیفست
کاری از یکس��و و میزان تمایل یا عدم تمایل مردم به این برنامهها از نگاه مطالعات آیندهپژوهی،
قابل بررس��ی و تحلیل میباش��د .به سخن دیگر ،وقتی مش��ارکت مردم در تمام عرصهها به وسیلۀ 
انتخابات موضوعیت مییابد ،احس��اس مس��ئولیت نس��بت به آینده و محیط پیرامونی نیز در مردم
افزایش مییابد و اینگونه است که به مرور زمان و پیوسته آیندهمحوری در جامعه نهادینه شده و
درخواست آیندهای مطلوب و ایدهآل از سوی مردم ،تنظیم و انجام آن از سوی مسئوالن تبدیل به
یک خواست جمعی و مطالبۀ عمومی خواهد شد.
بدیهی است که در غیاب انتخابات شفاف و حداکثری و فقدان مشارکت مردم در عرصههای
کالن اجتماعی ،سیاس��ی و اقتصادی ،آیندهنگری و آیندهشناس��ی عمدتاً موضوعی تش��ریفاتی و
س��مبلیک خواهد بود و زمینۀ تحقق آن بس��یار بعید بهنظر خواهد رسید .از طریق منطق و رویکرد
آیندهاندیش��ی است که ظرفیتهای بالقوۀ مردم یک کشور از طریق مشارکت در انتخابات زمینه
بروز و بالفعلش��دن یافته ،توان و اعتماد بهنفس ملی افزایش خواهد یافت (حنطه ،مهدی:1390 ،
.)15

رابطه متقابل انتخابات با شاخصهای اقتصادی

103

 -2انتخابات و اثرگذاری بر شاخصهای اقتصادی
انتخابات در کشورهای دموکراتیک بر شاخصهای اقتصادی یک کشور مانند رشد اقتصادی،
رشد درآمد سرانه ،میزان اشتغال و بیکاری و مقدار تورم تأثیرگذار است .زیرا برنامهریزی درست
وعقالنی اقتصادی و اجراییکردن آن در جامعه میتواند در یکبازة زمانی مش��خص اثرگذاری
خود را بهخوبی نش��ان دهد .ب��ا برنامههای علمی و روشهای هدفمن��د تواناییها و ظرفیتهای
اقتصادی معطلماندۀکش��ور میتواند با مکانیزمهای مختل��ف و با هزینههای اجتماعی و اقتصادی
گوناگون اجرایی ش��ود .ویژگی یک برنامۀ عملیاتی و مفید برنامهای اس��ت که بتواند با کمترین
هزینه و استفاده از امکانات بیشترین کارایی و تولید را در جامعه بهوجود آورد.
باتوجه به شرایط گذار افغانستان ،این کشور برنامهها و پالنهای اقتصادی خود را میطلبد که با
کمترین هزینه بیشترین بهرهبرداری را نصیب کشور نماید .بنابراین شاخصهایی که در ادامه مطرح
میگردد با توجه به همین عوامل مرتب شده است.
پی��ش از پرداختن به ش��اخصهای اقتصادی مدّنظر،الزم اس��ت اوض��اع اجتماعی–اقتصادی
افغانستان از چند محور خاص مثل وضعیت کلی اقتصادی ،وضعیت تولید ناخالص داخلی ،درآمد
سرانه ،خط فقر و شناخت آن و وضعیت خانوادههای فقیر مورد توجه قرار میگیرد .افغانستان جزو
کشورهای توسعهنیافته و رفاه عمومی و شاخص توسعۀ انسانی در آن در سطح نازلی قرار دارد که
سهدهه نزاع و جنگهای ویرانگر در تشدید موارد فوق تأثیرگذار بودهاست؛ هرچند در سالهای
اخیر وضعیت رو به بهبودی گذاشته است.
 .1-2انتخابات و تأثیرگذاری بر میزان فقر و بیکاری

هر چند در تمام س��طوح مختلف و الیههای اجتماعی افغانستان فقر وجود داشته اما در مناطق
روس��تایی معضل فقر بهصورت گس��ترده و فراگیر بهخاطر نرخ بیکاری باال وجود دارد .شناخت
ویژگیهای فقر روستایی ،معیارها و خصوصیات آن جهت هرگونه برنامه و تدبیر با هدف کاهش
فقر و دسترس��ی فقرا به کاالهای اساس��ی و ض��روری و تأمین درآمد مطمئن ب��رای آنان ،الزم
میباشد.
براساس یافتههای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و همچنین تحقیق و گزارش وزارت
اقتصاد در س��ال  1389تحت عنوان “وضعیت فقر در افغانس��تان” و گزارش سازمان سیای آمریکا
( )CIA World Factbook, 2011میزان فقر در افغانستان 36درصد میباشد .براساس یافتههای گزارش
دوم (گزارش وزارت اقتصاد) ،میزان فقر در میان جمعیت روس��تایی و کوچنش��ین بهمراتب بیشتر
از مناطق ش��هری میباش��د .براس��اس این گزارش میزان فقر در دهات و قریهجات  36درصد ،در
میان کوچیها  54درصد و در مناطق ش��هری  29درصد میباش��د .س��طح فقر در مناطق روستایی
 84درصد فقر در سراسر کشور را تشکیل میدهد .در مناطق روستایی بیکاری فصلی بسیار قابل
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توجه و باال اس��ت بهطوری که متوسط40درصد خانوادههای روستایی در فصل زمستان هیچگونه
درآم��دی از طریق کش��اورزی و زراعت که منبع اصلی درآمد آنان را تش��کیل میدهد ،ندارند.
میزان بیکاری نیز میان شهر و روستا تفاوت باالیی را نشان میدهد .مثال درصد بیکاری در مناطق
شهری 22درصد است در حالی که میزان بیکاری در روستاها 35درصد میباشد( .وزارت اقتصاد،
 )23 :1389باتوج��ه به مطالب باال برنامهه��ای انتخاباتی نامزدان میتواند با رویکرد کاهش فقر و
ایجاد اشتغال در مناطق شهری و روستایی تأثیرگذار باشد که البته راهکارهایی نیز در این زمینه در
بخش بعدی (نقش راهکارهای توسعة اقتصادی در مشارکت انتخاباتی) پرداخته خواهد شد.
 .2-2تأثیر انتخابات بر رشد و توسعۀاقتصادی

الزمة پیشرفت و توس��عهیافتگی در هر کش��ور مرهون عوامل و فاکتوره��ای بهبود اقتصاد،
ش��اخصهای توسعۀ انسانی ،وضعیت سیاس��ی ،اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی است .در صورت
ع��دم بهبود هر کدام از مقولههای فوق پیشرفت و انکش��اف بهصورت ناقص و گاهی بهصورت
عقیم و غیرکارا محقق خواهد شد .مهمترین عامل پیشرفت هر جامعه و ملتی بعد از امور آموزشی
و تعالی فرهنگی ،توسعه و رشد اقتصادی میباشد .به عبارت دیگر توسعۀ سیاسی و اجتماعی بدون
توس��عه و پیشرفت هدفمند امور آموزشی و علمی محقق نمیشود و پیشرفت امور آموزشی و
علمی بدون توسعه و رشد اقتصادی امری ناممکن به نظر میرسد .بنابراین میتوان گفت که توسعه
و پیشرفت اقتصادی در انکش��اف و بهبود تمام مؤلفههای فوق مؤث��ر بوده و میتواند بهصورت
مستقیم یا غیرمستقیم بر آن تأثیر گذار باشد.
برای رشد و توسعۀ اقتصادی بعد از سال 2001م فرصتهای بسیار مغتنمی فراهم شد که به
دالیلی در طی این 12سال بهخصوص در سالهای اخیر آنگونه که الزم و شایسته بود از
فرصت بهدستآمده استفاده نگردید .در سالهای آغازین ادارۀ فعلی و سرازیرشدن کمکهای
خارجی و همچنین آغاز رشد اقتصادی از سطح بسیار پایین تولید ناخالص ملی ،یک رشد
جهشی در اقتصاد کشور رونما گردید .چنانکه بر اساس آمار بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی
(تولید ناخالص داخلی ) GDP/افغانستان در سال  28.6 ،2003درصد بوده که رشد بسیار باالیی
را نشان میدهد .نرخ رشد در سال 15.7 ، 2004درصد ،در سال 8 ،2005درصد ،در سال ،2006
14درصد  ،در سال 11.2 ،2007درصد ،در سال 16.2 ،2008درصد ،در سال 2.3 ،2009درصد ،در
سال 17.2 ،2010درصد ،در سال 3.2 ،2011درصد و در سال 9.5 ،2012درصد بودهاست که بهطور
متوسط این نرخ رشد در سالهای منتهی به  2012بهصورت نزولی بودهاست(.)worldbank.orgدر
 5سال اول یعنی از سال  2003تا سال  2007بهطور متوسط نرخ رشد تولیدات داخلی 15.5درصد
بودهاست و در  5سال اخیر یعنی از سال  2008تا  2012بهطور متوسط 9.6درصد بوده یعنی در حدود
6درصد نسبت به  5سال اول از نظر اسمی کاهش داشته است .چنانکه مالحظه میگردد هرچه به
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سالهای اخیر نزدیک میشویم نرخ رشد اقتصادی بهصورت نزولی و کاهنده میباشد که این
رقم در سال  2013به 3.5درصد رسیدهاست.
باتوجه به نرخ رش��د اقتصادی در سالهای آغازین استقرار ادارۀ فعلی و شرایط مناسب جذب
س��رمایهگذاری داخلی و خارجی ،توقع بر این بود که حداقل رش��د اقتصادی کش��ور در حد دو
رقم��ی باقی بماند اما سیاس��ت تیم اقتصادی دولت و وزارتخانهه��ای مرتبط مثل وزارتخانههای
اقتصاد ،مالیه ،تجارت و صنایع ،انکش��اف دهات ،زراع��ت و مالداری ،فواید عامه و انرژی و آب
کارآیی الزم را نداش��ته و بلکه در یک بالتکلیفی و س��رگردانی در گرداب فرصتهای موجود
گرفتار گردیدند و نتوانس��تند برای اقتصاد افغانستان یک پالن استراتژیک کوتاهمدت ،میانمدت
و بلندم��دت و راهکار عملیاتی با هدف کاهش میزان فقر و بیکاری ترس��یم نموده و در عمل نیز
بودجههای انکشافی را در زمان تعیینشده و در مورد خود استفاده نمایند.
با توجه به آنچه گفته شد برنامههای اقتصادی منسجم و کارآمد در انتخابات میتواندبهصورت
مس��تقیم و غیرمستقیم بر رشد و توسعۀ اقتصادی کشور یا رکود آن نقش بسیار برجسته و پررنگی
داش��ته باشد .در بسیار از کشورها و ازجمله افغانستان در ایام نزدیک به انتخابات و تغییر دولتها،
اقتصاد در برابر متغیرهای کالن و خرد برنامههای اقتصادی نامزدان از خود واکنش نشان میدهد و
گاهی این کنش و واکنش بهگونهای اس��ت که عناصر مؤثر بر پویایی اقتصاد یک کشور از قبیل،
تولیدات صنعتی و کش��اورزی ،خدمات و دادوستد خارجی و داخلی را بهشدت تحت تأثیر قرار
میدهد  .
 .3-2اثرگذاری انتخابات بر اشتغالزایی

بهطور معمول کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه از بیکاری ،عدم اشتغال یا اشتغال ناقص
رنج میبرد و گاهی این چالشها بهگونهای است که بیش از 50درصد نیروی کار بیکار هستند.
در کشور ما نیز هرچند آمارهای رسمی نرخ بیکاری  36درصدی را بیان میکند ،اما واقعیت این
اس��ت که نرخ بیکاری مخفی بیش از  50درصد اس��ت .مث ً
ال براساس تعریف اقتصادی بیکاری
میزان اش��تغال ناقص چنین تعریف شدهاس��ت« :اشتغال ناقص عبارت اس��ت از درصد کسانی که
کار دارند اما در هفته کمتر از یکس��اعت کار مینمایند» .طبق این تعریف کس��انی که در هفته
یکساعت کار نمایند ،بیکار گفته نمیشود هرچند جزو اشتغال ناقص محسوب میگردد .هر تیم
یا نامزد و حزب تالش میکنند که از طریق برنامههای اقتصادی اشتغالزا آرای شهروندان را بهخود
جلب نمایند .اگر برنامهمحوری به خواستههای عمومی و همگانی در انتخابات تبدیل شود ،بهطور
طبیعی کسانی میتوانند موفق به جلب آرای همگانی فارغ از هر زدوبند سیاسی ،منطقهیی ،قومی
و زبانی گردد که بهترین و مؤثرترین برنامۀ اقتصادی را در زمینۀ کاهش بیکاری ،افزایش اشتغال
و سیاست اشتغالزایی در پیش بگیرد .متأسفانه بهخاطر نوپابودن انتخابات در کشور ما ،گرایش و
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تمایل به زدوبند سیاس��ی قومی ،منطقهیی و زبانی بر عامل برنامهمحوری غلبه نموده و آرای مردم
بهص��ورت فلهای و کتلهای به نفع این یا آن نامزد بدون توجه به برنامۀ کاری و توانمندی آنها به
صندوق ریخته میشود.
 .4-2تأثیر انتخابات بر رفاه اجتماعی

امروزه مهمترین اصل در دنیا دسترسی شهروندان یک کشور به امکانات و خدمات میباشد.
دسترسی به امکانات بدون پیشرفت اقتصادی ممکن نیست .براساس آمار و ارقام منتشرشده
در سالهای اخیر توسط نهادهای معتبر بینالمللی از جمله بانک جهانی ،شاخصهای اقتصادی
و رفاه اجتماعی و وضعیت تولید ناخالص داخلی ( )GDPکه از سه بخش عمدۀ زراعت ،صنعت
و خدمات تشکیل یافتهاست؛ بهگونۀ زیر میباشد   :
تولید ناخالص داخلی( )GDPبراساس برابری قدرت خرید ( )PPPدر سال 2012م34.29 ،میلیارد
دالر و در جای گاه صد و نهمین کشور دنیا قرار دارد .البته در سالهای  2011و  2010به ترتیب
31.12میلیارد دالرو 29.09میلیارد دالر بودهاست.اما تولید ناخالص داخلی ( )GDPبراساس نرخ
رسمی مبادله ارز در بازار19.91میلیارد دالر در سال  2012بودهاست که نرخ رشد حقیقی
٪10.2را نشان میدهد (هشتمین کشور در دنیا).تولید ناخالص داخلی سرانه براساس برابری
قدرت خرید( )PPPدر سال 2012م1100،دالر (دوصد و شانزدهمین کشور در دنیا)بودهاست.
در سال  2011تولید ناخالص داخلی بر اساس سه بخش کشاورزی20 ،درصد (بدون تولید
تریاک) ،صنعت25.6 ،درصد وخدمات54.4 ،درصد بودهاست.در سال 2004تعداد نیروی
کار کشور15 ،میلیون (چهلمین کشور در دنیا) بوده که در سال  2008و 2009بر اساس شغل:
کشاورزی 78.6درصد ،صنعت 5.7درصد،خدمات 15.7درصد را به خود اختصاص دادهاست.
همچنین نرخ بیکاری( ٪35 :یکصد و هشتاد و چهارمین کشور در دنیا )2008 ،و ٪40در سال
2005بودهاست .افراد زیر خط فقر مطلق ٪36:در سالهای 2008و  2009بودهاست.
بودجۀ ملی کشور در سال  1391/ 2012بهگونۀ زیر بودهاست :درآمدها 2میلیارد و 249میلیون
دالر ،مصارف 3میلیارد و 974میلیون و مالیات و سایر درآمدها ٪11.3 :تولید ناخالص داخلی
(دوصد و ششمین کشور در دنیا).بودجه ملی در همین سال با کسری٪8.7تولید ناخالص داخلی
(صد و نود و هشتمین کشور در دنیا) مواجه بودهاست (.)C IA World FactBook, 2013
باتوجه به معلومات کلی که در مورد وضعیت اقتصادی و رفاه اجتماعی جامعه بهصورت گذرا
اشاره گردید ،برنامههای اقتصادی انتخاباتی میبایست بهگونهای تدوین گردد که دربلندمدت و
کوتاهمدت با هدف خودکفایی ملی و استراتژی توسعه همهجانبه ،افزایش رفاه جامعه را به دنبال
داشته باشد ،در غیر اینصورت فرصتهایی که در طی این چندسال بهوجود آمده و در برخی
از بخشهای اقتصادی موفقیتهایی را نیز بههمراه داشتهاند ،از بین خواهند رفت.
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پ��س از تخری��ب زیرس��اختهای اقتصادی کش��ور در طی س��هدهه جن��گ و ناامنی و عدم
مدیریت درس��ت ظرفیتهای اقتصادی در طی 13س��ال اخیر ،بیشتر کمکهای که توسط جامعۀ 
جهانی به افغانس��تان انجام ش��د ،یا گرفتار دور باطل فساد اداری گردید یا در فعالیتهای غیرمولد
س��رمایهگذاری گردید و یا به موارد مصرفی اختصاص داده ش��د .بهطور یقین اگر یکچهارم از
کمکهای 90میلیارد دالری خارجی که از س��ال 2001م طی مدت 13سال به افغانستان اختصاص
داده شدهاست ،در بخش فعالیتهای مولد صنعتی و کشاورزی و ساختن زیر بناها اختصاص داده
میش��د ،امروز با وجود کاهش تدریجی یا قطع کمکهای خارج��ی ،نرخ بیکاری ،فقر و عدم
اشتغال بهصورت تصاعدی افزایش پیدا نمیکرد بلکه تحول عمده در رشد و توسعة اقتصادی در
کشور رونما میگردید  .
اگر نامزدان و کسانی که خود را در معرض گزینش مردم در مبارزات انتخاباتی قرار میدهند،
دارای برنامه در زمینههای حکومتداری ،مشارکت عادالنه ،امنیت و آسایش و پالنهای اقتصادی
با اولویتهای مش��خص و زمانبندیش��ده باش��ند و خود را متعهد و ملزم به وعدهها و شعارهای
انتخاباتی بدانند و نهایت تالش خویش را برای حل چالشها و معضالت اجتماعی ،امنیتی ،سیاسی
و اقتصادی موجود انجام دهند ،موفق به جلب اعتماد مردم خواهند شد.
برای اینکه انتخابات براساس مانیفست کاری در کشور نهادینه شود وبه تدریج منجر به یک
اهرم جهت توس��عة اقتصادی ،ایجاد زیر س��اختهای اقتصادی و رونقبخشیدن به سهبخش مهم
اقتصادی کشور یعنی کشاورزی و مالداری ،صنعت و خدمات گردد و در نهایت میزان مشارکت
مردم در انتخابات را باال ببرد ،تمرکز بر عواملی که بستر رشد و توسعه اقتصادی را درکوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت فراهم نماید ضروری میباشد .عواملی که باعث پیشرفت و رشد اقتصادی
کشور میگردند عبارتند از:
 .1-3استخراج و واگذاری معادن

اس��تفاده از توانمندیها و پتانسیل معادن و منابع کشور از طریق مکانیزم استخراج و واگذاری
آن از طریق قراردادهای ش��فاف و پذیرفتهشده و همچنین قطع دستاندازیهای مافیای قدرت بر
منابع ملی بر بنیاد منافع و مصالح عموم جامعه ،ضروری میباشد .زیرا یکی از مهمترین گزینههایی
که میتواند چالشهای اقتصادی کش��ور را کاهش داده و زمینۀ کار و اش��تغال را در میانمدت و
بلندمدت فراهم نماید ،سرمایهگذاری در بخش استخراج معادن در کشور میباشد .از سوی دیگر
برنامهریزی ،مدیریت و جذب س��رمايهگذاري داخلي و خارجي جهت استخراج معادن كشور و
واگذاری آن به بخش خصوصی ،در توسعه و بهبود وضعيت اقتصادي ،نقش حیاتی و بارزی دارد.
اس��تفاده از منابع طبیعی (منابع سطحی مثل زمین ،آب و برخی از معادن ظاهری و منابع زیر زمینی
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مثل نفت ،گاز ،زغالسنگ و ساير معادن) بهطور کارا و بهینه ،و تركيب آن با پتانسيل جوانبودن
و سختكوش��ي بيش��تر جمعيت فعال افغانستان ،بر رشد و توس��عۀ اقتصاد ملی تأثیر مثبتی برجای
گذاشته و جهش قابل توجهي در پيشرفت اقتصادي بهوجود خواهد آورد .سرمایهگذاری هدفمند
و مديري��ت صحيح در این بخش عالوه بر ایجاد اش��تغال و کار برای دهه��ا نیروی جوان بیکار،
میتواند در بلندمدت اقتصاد افغانستان را نيز متحول سازد.
 .2-3آموزش دانش کاربردیمحور

نظام تعلیم و تربیت کشور میبایست در عین اینکه رموز کشف مجهوالت را به دانشآموزان و
دانشجویان تعلیم داده و بُعد معنوی و اعتقادی آنان را شکوفا گردانیده ،در راستای کاربردیکردن
آم��وزش متعلمان از مقطع ابتدایی برنامهریزی و طراحی گردد .برای اینکه دانشآموزانی که بعد
از طی مقاطع تحصیلی قبل از دانش��گاه و آموزش عالي بههر دلیلی از تحصیل در مقاطع باالتر باز
میمانند ،بتوانند کار مورد نظر خویش را بیابند ،و یا در آموزش ضمن کار بهس��هولت و بهتدریج
مهارت کس��ب کنند؛ استفاده از نظام آموزش��ی کاربردیمحور الزم میباشد .عالوه بر آن ایجاد
مراکز و مکاتب تخنیکی-حرفهای و تحقیقاتی و مدیریت و س��وقدهی نظام تعلیم و تربیت به آن
سمت ،ضروری میباشد .این مراکز با توجه به شرایط جغرافیایی و فرصتهای موجود در مناطق
مختلف کش��ور ،آموزش ف��ن و حرفة الزم را به دانشآموزان در رش��تههای مختلف و کاربردی
بیاموزند .مدیریت این آموزش��گاهها باید بهگونهیی طراحی گردد که فارغ التحصیالن آن بعد از
فراغت بهس��هولت بتوانند ضمن ایجاد و تأس��یس واحدهای کوچک اقتصادی ،برای افراد بیکار
2
دیگر نیز ایجاد شغل و درآمد نمایند.
 .3-3استفاده بهینه و کارا از زمین

عوامل مختلفی از قبيل درجۀ حرارت ،ميزان بارندگي ،كيفيت آب ،نور آفتاب وحاصلخيزي
خاك در كاش��ت ،داش��ت و برداش��ت محصوالت زراعي و باغي نقش دارند .یکی از مشکالت
عمدۀ بخش کشاورزی کشور عدم تناسب بین آبها و رودخانههای کشور از یکسو و زمینهای
مستعد برای کشاورزی از سوی دیگر میباشد .در مناطقی که آب به فراوانی موجود است ،زمین
و خاک مستعد برای کشاورزی و توسعة آن به اندازۀ کافی وجود ندارد و در مناطقی که خاک و
زمین مستعد موجود میباشد آب کافی وجود ندارد .لذا شناسایی زمینهای مستعد جهت زراعت
و دامداری و واگ��ذاری آن ب��ه بخش خصوصی در طی برنامهه��ای میانمدت و بلندمدت ( 50تا
99س��ال) ،عاملی مهم در توس��عة کش��اورزی و قطع وابس��تگي به واردات مواد غذايي محسوب
میگردد.
.2در ای��ن زمینه مطالعه موردی سیس��تم تعلیم و تربیت کوریای جنوبی پیش��نهاد میگردد .محمد امجد ،بررس��ی
مقایسهیی توسعۀ اقتصادی در ایران و کره جنوبی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.
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راه دیگ��ر در این زمینه اجرای برنامۀ اصالحات ارض��ی با توجه به ظرفیت و امکانات مادی و
معنوی و باورهای بومی اس��ت .البته اگر در اینگونه برنامهها و پالنها با احتیاط و وس��واس رفتار
نشود ،ممکن است اصالحات ارضی بهجای موفقیت در توسعة بخش کشاورزی و توزیع عادالنة
درآمد ،به شکست انجامیده و موجب بحران اقتصادی دیگری گردد.
 .4-3استفادۀ بهینه از رودخانهها و آبها

برنامههای میانمدت و بلندمدت جهت مهار آبهای سطحی و فصلی در قالب سدهای بزرگ
و کوچ��ک و حفر چاهبا امکانات و تکنولوژی روز و اس��تفاده از روش آبیاری قطرهیی جهت
توس��عة بخش کشاورزی و مالداری و تولید برق باید در سرلوحۀ کار مسئوالن ذیربط قرار گیرد.
این بخش نیز میتواند با حمایت و پشتيبانی دولت ،از طریق مطالعات و سروی بخشهای مربوطه
و اعطای وام و قرضههای بلندمدت در راس��تای عملیاتیش��دن طرحها و برنامهها؛ توس��ط بخش
خصوصی اجرا گردد .ساالنه  57درصد آبهای جاری و رودخانههای مهم کشور بدون استفاده و
بدون هیچ نوع امتیاز مادی و غیرمادی از کشور بهسوی کشورهای همجوار سرازیر میگردد .لذا
برنامههای انتخاباتی میتواندبهعنوان یک فرصت فوقالعاده برای برنامهریزی اس��تفاده از آبهای
جاری و زیرزمینی کشور تلقی گردد (توسلی غرجستانی.)211 :1390 ،
راهکارهای استفادۀ بهینه از آبهای جاری

اگر مس��ئوالن دولتی دلس��وزانه عمل نموده و افراد متخصص ،ماه��ر و دارای پالن کاری و
اجرایی را در ادارات مربوطه براس��اس شایستگی استخدام نمایند و بودجۀ انکشافی الزم را به این
بخ��ش اختصاص دهند ،میت��وان از طریق مهار رودخانههای جاری و ایجاد س��د و آبگردان و
شناس��ایی زمینهای مس��تعد زراعت و مالداری ،نرخ بیکاری 35درصدی و نرخ فقر 36درصدی
موج��ود را از طریق راهکارهای ذیل تا حد زیادی کاهش دهد و از هدررفتن بیش��تر فرصتهای
توسعه و پیشرفت کشور جلوگیری نماید.
 -1ایج��اد بنده��ای خرد و کالن  :ب��ا ایجاد بند و س��دهای خرد و کالن میت��وان در فصول
آبخیزداری و نزوالت ج ّوی ،آبها را برای اس��تفاده در بخشهای زراعت و مالداری بهمدت
زیادی در پش��ت سدها نگهداری نمود و از این طریق میتوان کشاورزان و بخش زراعت را مورد
حمایت قرار داد.
 -2تولید برق آبی :با ایجاد س��دها در مسیر رودخانههای کش��ور میتوان برق مصرفی مناطق
روس��تایی و همچنین ش��هرهای کوچک و بزرگ را تأمین نمود و حت��ی میتوان از طریق وصل
انرژی تولیدشده به شبکۀ سراسری ،برق پایتخت را به جای اینکه از برق وارداتی استفاده صورت
گیرد ،نیز تأمین نمود.
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 -3شناس��ایی زمینهای مرغ��وب زراعتی :تیم متخص��ص از وزارتخانهه��ای مختلف باید
زمینهای مستعد زراعت و کشاورزی را در کنار و حواشی رودخانههای جاری شناسایی نموده و
برای اقدامات بعدی به مقامات ذیصالح جهت تصمیمگیری در نحوۀ اعمال اصالحات ارضی با
هدف رشد و گسترش بخش زراعت گزارش دهند.
 -4اصالحات ارضی :اصالحات ارضی یکی از ضرورتهای توس��عۀ اقتصادی و خودکفایی
در تولیدات محصوالت کشاورزی میباشد .بدون اصالحات ارضی و شناسایی زمینهای مستعد و
واگذاری بلندمدت آن به مردم نیازمند و فاقد کار براساس یک مکانیزم علمی و عملی بهصورت
اجارۀ بلندمدت و یا اجاره بهشرط تملیک الزم است .ترکیب پتانسیل جوانبودن نیروی کار بیکار
کشور و سختکوشی آنان یک فرصت استثنایی جهت رشد و جهش اقتصادی در بخش زراعت
و همچنین سایر بخشها را فراهم خواهد نمود .در صورت مدیریت درست و کارآمد این بخش،
میتوان کشور را از وابستگی به مواد غذایی وارداتی رهایی بخشید.
 -5اصالح سیس��تم آبیاری از سنتی به مکانیزه:اصالح سیس��تم آبیاری از سنتی به مکانیزه
و کمکه��ای تخنیکی و فنی و اعطای ماش��ینآالت مورد نیاز به دهقان��ان و همچنین توزیع بذر
اصالحشده و پرمحصول به آنان برای دستیابی به رشد بخش زراعت الزم است چه اینکه بدون
توس��عۀ بخش زراعت که بیش از 70درصد محصوالت صادراتی کشور را تشکیل میدهد ،رشد
اقتصادی و بهبود کسری بیالنس تجاری امری ناممکن خواهد بود.
 .5-3تأسیس بنگاههای کوچک و زودبازده

 -1تأس��یس بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی و زودبازده و کاربر در شهرها و
روستاها و حمایت از آن ،میتواند در راستای فقرزدایی و تحقق عدالت اجتماعی -اقتصادی مفید
واقع ش��ود .دولت ضمن حمایت از این سیاست و تأمین قرضههای کوچک و بلندمدت ،میتواند
در راس��تای توزیع عادالنۀ درآمد و ایجاد ش��غل برای همه بهخصوص روستائیان ،رشد اقتصادی
کش��ور را بهمیزان قابل توجهی باال ببرد .حمایت از صنایع دس��تی و ایجاد صنایع تبدیلی در کنار
مزارع و کش��تزارها و واحدهای بستهبندی با استفاده از تازهترین روشها میتواند در نگهداری
کیفیت و ارائه مطلوب و مرغوب آن به بازارهای جهانی ،درآمد ملی کشور را افزایش دهد .امروز
محصوالت باغی کش��ور بدون استفاده از بستهبندی مناس��ب و بدون کنترل کیفی به چند کشور
3
محدود همسایه صادر میشود که در بلندمدت بهضرر صادرات کشور میباشد.
ب��رای افزای��ش بازدهی و موفقیت در این بخش تأس��یس و حمای��ت از واحدهای کوچک و
متوسط اقتصادی زیر پیشنهاد میشود:
.3در این زمینه مطالعه موردی «حمایت از بنگاههای زود بازده و کوچک و سیاست حمایتی کشور مالزی» پیشنهاد میگردد
psa.sems/2opT/ri.opt.www//:ptth،
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* تأسیس واحدهای بستهبندی:ایجاد واحدهای بستهبندی و نگهداری استاندارد انواع میوهجات
و محصوالت باغی و کنترل کیفی آن از طرف ادارات مربوطه.
* تأس��یس ارگان حمایتکننده از صنایع دستی :ایجاد ارگان حمایتکننده از صنایع دستی از
جمله پروژۀ قالینبافی و گلیمبافی و ترویج آن در میان روس��تائیان؛ با توجه به موجودبودن عوامل
دخیل در تولید قالی و گلیم در نقاط روستایی ،از این بخش میتواند درآمد روستاییان را افزایش
داده و س��هم آنها را در تولید ناخالص ملی و سرانۀ خانوار باال ببرد .بازاریابی مناسب برای صنایع
دستی و صدور آن به خارج کشور با توجه به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم پیشین و پسین ،از
لحاظ اقتصادی مهم تلقی میگردد  .
* ایجاد واحدهای تولیدی کوچک:تأس��یس واحده��ای تولیدی نجاری و واحدهای تولیدی
محص��والت چوبی (می��ز ،چوکی ،مبل و فرنیچر ،دروازه و کلکین) یک��ی از فاکتورهای مهم در
توسعة روستاها میباشد .با توجه به وجود درختان غیرمثمر در مناطق روستایی ،صدور چوب یکی
از فرآوردههای مهم این مناطق محس��وب میگردد .متأس��فانه اکثر این چوبها بهصورت خام یا
چهار تراش و بدون ارزش افزوده به بازاراهای داخلی و به خارج کشور بهخصوص پاکستان صادر
میشود .توجه در امر ساماندهی فرآوردههای چوبی و ایجاد واحدهای نجاری کوچک و سپس
صدور آن به خارج از روستا ،نقش مهم در ایجاد اشتغال خواهد داشت.
 .6-3حمایت از صنعت توریزم

یکی از راههای درآمد افغانستان در دهههای گذشته از طریق صنعت توریزم و جهانگردی بود
که با ناامنش��دن کشور این منبع نیز از دست رفت .آثار باستانی فراوانی در شهرهای قدیمی مانند
بلخ ،غزنه ،هرات ،قندهار ،بامیان ،غور و ...وجود دارند؛ به گونهیی که برخی از این شهرها و آثار
را یونسکو بهعنوان یکی ازآثار باستاني تحت پوشش خود انتخاب کردهاست.
مناطق مختلف افغانس��تان نیز دارای مناظر زیبای طبیعی ،کوههای بلند ،آبش��ارها و رودخانهها
فراوانی اس��ت که در صورت توجه به این صنعت و تأمین امنیت و ایجاد پارکهای ملی در نقاط
مختلف کش��ور ،هرساله هزاران گردش��گر داخلي و خارجی به مناطق سیاحتی و دیدنی افغانستان
جلب خواهند گردید.
مهمترین مناظر طبیعی و جاذبه توریس��تی در افغانس��تان عبارتند از؛ پامیرها ،دهلیز واخان ،دره
واغ جیر ،بندامیر ،دره آجر ،شاه فوالدی ،آب ایستاده غزنی ،دشت ناور ،کول حشمتخان ،هامون
صابری ،هامون پوزک ،جنگلهای نورس��تان و درقد امام صاح��ب .پامیرهای بزرگ و کوچک
از جمله مناطق حفاظتش��ده و از نظر زیس��ت محیطی دارای تنوع زیادی هس��تند .این مناطق به
دلیل داش��تن اکوسیس��تم و توپوگرافی خاص یکی از مناطق منحصر بهفرد در جهان به حس��اب
میآید(عظیمی.)763:1391 ،
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پامیرها پناهگاه حیوانات کمیاب بومی اس��ت .عالوه بر آن تعداد زیادی از حیوانات مهاجر نیز
در منطقه به زاد و ولد میپردازند.گوسفند مارکوپولو ،آهوی باختری ،آهوی مشکین ،پلنگ برفی
و خرس قهوهای ،غژگاو و در حدود  17نوع حیوان وحشی ویژه در این منطقه زندگی میکنند.
مناطق حفاظتش��ده افغانستان که شماری از آنها به نام شکارگاه پادشاهان افغانستان معروف
هستند ،از مناطق دیدنی این کشور اند .این مناطق اکنون به دلیل عدم توانمندی الزم دولت افغانستان
در حفاظت کامل از آنها و آشنانبودن مردم به اهمیت اقتصادی و زیستمحیطی آنها در شرایط
بسیار بدی قرار دارند.عدم توجه دولت و مردم به اهمیت شرایط زیست محیطی و اقتصادی مناطق
حفاظتشده ،باعث خسارت و نابودی این مناطق شده و با ادامۀ این روند ،افغانستان بهزودی مناظر
منحصر به فرد طبیعی خود را از دس��ت خواهد داد .تعداد زیادی از حیوانات ویژۀاین مناطق نیز با
خطر انقراض مواجه هس��تند .برخی از این نوع حیوانات مختص افغانستان بوده و اکنون در حدود
 70نوع از آنها در فهرست سرخ جانوران در حال انقراض نهادهای بینالمللی محیط زیست قرار
دارند.
نتیجهگیری

همانگونه که انتخابات و میزان مشارکت مردم متأثر از شاخصهای اقتصادی است در بسیاری
از موارد شاخصهای اقتصادی از قبیل رشد و توسعه اقتصادی ،درآمد ملی ،درآمد سرانه ،کاهش
فقر و بیکاری و ایجاد اشتغال متأثر از انتخابات و میزان مشارکت مردم نیز میباشد .بنابراین بسیار
ضروری و مهم است که نامزدان و احزاب سیاسی خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات
بای��د برنامههای مدون خود را در تمام زمینهها از جمله برنام��ه اقتصادی بهصورت تئوری ،عملی
همراه با مکانیزم اجرایی و منابع پیشنهادی مورد نیاز جهت اجرا ،در اختیار مردم قرار دهند تا سیستم
رأی دهی هموطنان که متأثر از عوامل ملیتی ،زبانی و منطقهیی اس��ت بهصورت تدریجی بهسمت
روشهای برنامهمحور و ملی سوق داده شود.
منابع:

امجد ،محمد ،بررسی مقایسهای توسعهی اقتصادی در ایران و کره جنوبی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران.1378 ،
توسلی غرجستانی ،محمد ،نقش توسعه روستایی در اقتصاد افغانستان.1390 ،
دفتر کمشنری ملل متحد برای حقوق بشر ،گزارش ابعاد حقوق بشری در افغانستان ،مارچ .2010
عظیمی ،محمد عظیم ،درآمدی بر جغرافیای طبیعی افغانستان.1391 ،
وضعیت فقر در افغانستان ،گزارش وزارت اقتصاد .1389
مهدی حنطه ،نقش مشارکت انتخاباتی در شاخصهای اقتصادی1390 ،

C IA World FactBook, 2013
CIA World Factbook, 2011
http://www.tpo.ir/Tpo2/smes.asp
http://www.worldbank.org/
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1

چکيده

برابري قدرت رأي از اصول اوليۀ انتخابات عادالنه و حقوق انتخاباتي ش��هروندان يک کشور
محسوب مي گردد که بايد در اختصاص کرسيهاي نمايندگي و تقسيمبندي حوزههاي انتخاباتي
لحاظ گردد .بههمين دليل ،حوزهبندي انتخاباتي و توزيع کرس��ي نمايندگي از مراحل بسيار مهم
اجراي انتخابات شمرده ميشود و اين اهميت با توجه به تأثير حوزهبندي بر نتيجۀ انتخابات بيشتر
آشکار ميگردد.
    از اينرو ،نوش��تار حاضر انواع حوزهبندي و چگونگي تأثير آن بر نتيجۀ انتخابات و س��پس
پيش��ين ۀ حوزهبندي انتخاباتی را در افغانس��تان بررسي کردهاس��ت .در نهايت ،در راستاي اصالح
س��اختار نظام انتخاباتی افغانس��تان بهويژه در بخش حوزهبندي ،به مباحثی همچون تصويب قانون
نالمللي ،برقراري تناس��ب ميان جمعيت حوزۀ انتخابيه و تعداد نمايندگان
انتخابات بر معيارهاي بي 
آن ،ضرورت احصائيه ،بيطرفی و استقالل مرجع تقسيمکنندۀ حوزههاي انتخاباتي و متناسببودن
مرزهاي جغرافيايي حوزههاي انتخاباتي ،بهعنوان بايس��تههاي تقسيمبندي حوزههاي انتخابيه اشاره
شدهاست       .
واژگان کليدي :تقس��يمبندي حوزههاي انتخاباتي ،کرسي نمايندگي ،قدرت برابري رأي،
حقوق انتخاباتي شهروندان ،قانون انتخابات ،دموکراسي غيرمستقيم.
 .1دکترای حقوق عمومي ،استاد دانشگاه و پژوهشگر.
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مقدمه

در نظا مهاي دموکراتيک و مردمي  از طريق  انتخابات همگاني ،حق حاکميت از س��وي مردم  
به نمايندگان انتقال مييابد .عدم امکان مشارکت مستقيم مردم در حکومت ،اصل نمايندگي را در
دموکراسي اجتنابناپذير ساختهاست  .زيرا دموکراسي مستقيم ،امروزه در کمتر کشوري قابليت
اجرايي دارد .از اينرو ،در اکثريت قريب بهاتفاق کش��ورها دموکراس��ي غير مستقيم حاکم است
و مردم از طريق انتخابات  اعمال حاکميت ميکنند و دموکراس��ي نمايندهس��االر در عصر حاضر
ام��ري رايج و متداول اس��ت  .مهمتري��ن کارکرد  نمايندگي ،نقش ابزاري آن براي دموکراس��ي
اس��ت .نمايندگي راهي است براي يافتن مجرايي براي مش��ارکت سياسي ،بهطوري که همۀ افراد
بتوانند صدايشان را منصفانه بهگوش ديگران برسانند و تصمي مها با درايت بيشتري گرفته شود.
نمايندگ��ي راهکاري اس��ت که ضمن حفظ عموميت مش��ارکت ،بهطور غيرمس��تقيم فاصله ميان
شهروندان و تصميمگيران را پر ميکند .از اينرو ،پديدۀ انتخابات که راهي است براي رسيدن به
نمايندگي ،امروزه بيشازپيش مورد توجه افراد و گرو ههاي اجتماعي مؤثر در زندگي سياسي قرار
گرفته است و همگي تالش ميکنند تا از اين نردبان قدرت باال رفته و به مراکز قدرت دست يابند  .
حتي در بسياري از موارد اتفاق افتادهاست که به شکل غير مشروع و مغاير با اصول دموکراسي از
اين نردبان ،جهت دس��تيابي به قدرت ،سوء استفاده شدهاست .گاهي برخي گر وههاي اجتماعي  
مؤثر و ذينقش در زندگي سياس��ي -که در هر کش��ور متفاوتاند -دست به اقداماتي ميزنند تا
روند انتخابات را از مسير صحيح آن خارج کنند و افراد وابسته به گروه خود را وارد مراکز قدرت
سازند.
احتمال دستکاري در هر مرحله از فرايند انتخابات به نفع افراد يا گرو ههاي خاص ،همواره از
سوي گرو ههاي حاکم و غيرحاکم وجود دارد .از جمله ممکن است در مرحلۀ مرزبندی حوز ههاي
انتخاباتي بهگونهاي عمل شود که در نهايت برندۀ انتخابات گروه اجتماعي و سياسي خاصی باشد
و آن گروه با تصاحب اکثر کرس��یهای نمايندگي ،کش��ور را  براساس خواست و منافع گروهي
خود اداره نمايد و در نتيجه ،با پوشش دموکراسي ،استبداد و خودکامکي حاکمگردد .اين فرايند
مغاير با اصول دموکراس��ي ،عدالت اجتماعي و حقوق انتخاباتي ش��هروندان يک کشور است .از
اينرو  ،مرحلۀ حوزهبندي و مرزبندی حوز ههاي انتخاباتي در علم سياس��ت ،جامعهشناسي سياسي
و از جمله حقوق عمومي اهميت زيادي دارد .زیرا؛ نظام انتخاباتي -که کارويژۀ اصلي آن  تبديل
رأي به کرس��ي نمايندگي اس��ت -یکی اجزای اصلی آن مرزبندی حوزههای انتخاباتی است که
نقش مؤثری بر نتایج انتخابات دارد.
بههرحال عمل حوزهبندي صحيح و سالم در هر کشوري ،مستلزم حاکميت هنجارهاي حقوقي

انتخاباتي در افغانستان

مرزبندی حوزههاي

115

يهاي نمايندگي بهشکل عادالنه و منطبق با معيارهاي
و انجام اقدامات عيني اس��ت ،تا توزيع کرس 
صها
بينالمللي و جهاني صورت گيرد .از آنجا که نظام انتخاباتي افغانس��تان در گذشته دچار نق 
يها در قانون
يهاي متعددی از جمله در زمينۀ حوزهبندي بوده ،الزم اس��ت که اين کاست 
وکاس��ت 
ضهاي متعدد در
يها و تبعي 
يهايي که خود منش��أ بيعدالت 
جديد انتخابات برطرف گردد .کاس��ت 
ضها؛ بهوي��ژه در حقوق انتخاباتی برخي از
عرصۀ توزيع کرس��ي نمايندگي بوده و اينگونه تبعي 
گرو ههاي قومي با شدت بيشتري اعمال شدهاست  .نوشتار حاضر بر آن است ،تا اهميت حوزهبندي
انواع آن و همينطور پيشينۀ حوزهبندي و توزيع کرسي نمايندگي را در افغانستان بررسي کند و در
پايان به باي دها و نباي دهاي حوزهبندي در افغانستان  خواهد پرداخت.
الف) مفهوم و ضرورت حوزهبندي:

تقسيم حوز ههاي انتخاباتي بدين معنا اس��ت که مناطق جغرافيايي خاص مرزبندي ميشود ،تا
مردم بهآس��اني بتوانند بهتعداد محدودي از نامز دهاي انتخابات��ي منطقۀ خود رأي دهند .بهعبارت
ديگر  ،به مرزبندي مناطق جغرافيايي جهت س��هولت در برگزاري انتخابات ،حوزهبندي انتخاباتي
ميگويند .اين عمل صرفاً در مورد نامز دهاي نمايندگي مجلس ،شوراها و امثال آن يا موضوعي که
يها کل
در سطح محلي مطرح ميباشد ،انجام ميگيرد .در انتخابات رياستجمهوري يا همهپرس 
کشور حوزۀ واحدي در نظر گرفته ميشود و رأيدهندگان به موضوع  يا نامزدهايی که در سطح
1
ملي مطرح هستند ،رأي ميدهند.
ضرورت حوزهبندي از آنجا ناش��ي ميش��ود که در کشو رهاي بزرگ و پرجمعيت نميتوان
همۀ کشور را در انتخابات پارلماني ،شوراها و امثال آن  به صورت حوزۀ واحدی در نظر گرفت.
زيرا در کش��ورهاي بزرگ امکان اينکه کل رأيدهن��دگان به همۀ نمايندگان رأي دهند ،وجود
ندارد .از طرفي هر رأيدهنده بايد از خصوصيات اخالقي و سياسي نامزدهاي انتخاباتي اطالعات
الزم را داشته باشد و با علم واطالع کافي رأي دهد 2که اين کار بدون حوزهبندي عم ً
ال امکانپذير
نيس��ت ،زيرا تعداد داوطلبان نمايندگي در سطح کشور آنقدر زياد هست که شناخت آنها براي
مردم امري دشوار و دستنيافتني است .وانگهي تقسيم کشور به حوز ههاي انتخاباتي باعث ميشود
که بين رأيدهندگان و انتخابش��وندگان ،امکان بر قراري رابط��ه از راه نزديک و چهرهبهچهره
فراهم گردد .در مقابل ،نمايندگان نيز ميتوانند از مشکالت و مسايل حوزۀ انتخابيۀ خود از نزديک
بهآس��اني اطالع يابن��د و راهکا رهايي را براي حل آنها در چارچوب اختي��ارات خود ارائه کنند.
فها در صورتي قابل دسترسي است که  حوزهبندي صورت گيرد.
تمامي اين هد 
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ب) انواع تقسيمبندي حوزههاي انتخاباتي:

همانگونه که قبل از اين اش��اره شد ،در بيشتر کشورها در انتخاباتي نظير رياستجمهوري و
يها ،کل کشور به عنوان حوزه واحدی در نظر گرفته ميشود و رأيدهندگان به نامزدها
همهپرس 
و موضوعاتي که در س��طح ملي مطرح هستند ،رأي ميدهند .در انتخاباتي مانند انتخابات پارلمان
نمايندگي چه در س��طح ملي و چه براي انتخاب نمايندگان شوراي شهرها و محلي ،نميتوان همۀ 
کش��ور را  يک حوزۀ انتخاباتي تصور کرد و در نظر گرفت 3.در انتخابات پارلماني اين ش��يوه در
کش��و رهاي بزرگ قابليت اجرايي ندارد .زيرا اينکه هر شهروند بخواهد همۀ نامز دهاي انتخاباتي
را در نظر بگيرد و از ميان آنها به تعداد کرس��ي نمايندگي افرادي را انتخاب کند و به آنان رأي
دهند کاري بس��يار دشوار خواهد بود .البته  اين شيوه در کشورهاي بسيار کوچک و کم جمعيت
قابليت اجرايي دارد و در نتيجه تمام کش��ور حوزۀ واحدی به حس��اب خواهد آمد و از اينروش
بهنام کش��ورحو زهاي ياد ميش��ود 4.در اين ش��يوه ديگر نيازي به تقسيمبندي نيست و کل کشور،
حوزۀ واحدی بهحساب ميآيد   .
بههرحال ،در کش��و رهاي بزرگ و پرجمعيت ،دو ش��يوۀ تقس��يمبندي تاکن��ون بهکار گرفته
شدهاست که يکي متروک شدهاست و ديگري رايج ميباشد.
 -1تقسيمبندي بر اساس طبقات اجتماعي:

يها بههر
در اين ش��يوه ،حوز هها براساس طبقات اجتماعی ،تقسيم و  درصد  مشخصي از کرس 
طبق ه از اصناف ،گرو هها و طبقات اجتماعي اختصاص مييابد .طرفداران انتخابات صنفي و طبقات
اجتماعي اس��تدالل ميکنند جوامع امروزي براساس تقسيم کار دستهبندي ميشوند و  هر يک از
طبقات ،مصالح خاص خود را دارند و براي اينکه از اين منافع در پارلمان دفاع شود ،بايد انتخابات
صنفي برگزار ش��ود و اش��خاصي که با طبقه و صنف معينی در ارتباط هستند ،نمايندگان خود را
انتخاب کنند .بهعالوه انتخابات صنفي باعث ميشود که اشخاص مطلع و با تجربه و متخصص در
رش��تۀ خاص به پارلمان راه يابند 5.مث ً
ال در انگلس��تان تا سال ( 1948م) از اين شيوه استفاده ميشد.
بدينصورت که انتخابات در س��هحوزۀ اشراف ،روستا و دانشگا هها انجام ميشد و درصد خاصي
از کرس 
يهاي اين شيوه؛ از جمله رأي مضاعف و تنش
يها بههر طبقه اختصاص مييافت 6.دشوار 
يهاي طبقاتي  موجب شد که  شيوۀ مزبور منسوخ و به فراموشي سپرده شود .و از طرفي
و درگير 
ديگر بهش��دت از جمعيت روس��ت اها کاسته شد و روستاها اهميت خود را از دست دادند و  شهرها  
جايگزين آن شدند.
غال��ب علماي حقوق ب��ا انتخابات صنفي مخالفند و انتقاداتي را ب��ر آن وارد ميدانند ،ازجمله
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اينکه  انتخابات صنفي با اصل حاکميت ملي مباينت دارد و پارلمان صنفي ،پارلمان ملت نيست،
زيرا تصميمات طبق دس��تور اتحادي هها گرفته ميش��ود و وکالي صنفي آزادي و استقالل ندارند.
فها
همچني��ن  به حس��ب تعداد نفوس اصناف ،کرس��ي نمايندهگي توزيع گ��ردد ،بعضي از صن 
بيشترين نمايندگان را در پارلمان خواهند داشت .از طرف ديگر در پارلمان صنفي ،مصالح کشور
فراموش ميگردد و بهجاي آن منافع صنفي و طبقات اجتماعي پررنگ ميشود  و به وحدت ملي
و آرامش عمومي لطمه وارد ميآيد.7
 - 2تقسيمبندي جغرافيايي

با توجه به نقص و معايب انتخابات و حوزهبندي بر اساس صنف و طبقات اجتماعي ،انتخابات
عمومي و تقسيمبندي جغرافيايي در جهان رايج گرديد.
متداولترين ش��کل تقسيمبندي در سطح جهاني ،اکنون اين تقس��يمبندي است .در اين شيوه
مناطق جغرافيای��ي بهعنوان حوز ههاي انتخاباتي مرزبندي ميش��وند و بههر حوزه انتخاباتي ميزان
يهاي نمايندگي اختصاص مييابد  و  به رقابت گذاشته ميشوند .در اينروش ،دو
معيني  از کرس 
نوع تقسيمبندي مرسوم و رايج است.
 . 1-2حوزۀ تککرسي

تقس��يم حوز هها در اين  نظام انتخاباتي ،بهگون هاي صورت ميگيرد که در هر حوزه تنها يک
کرس��ي به رقابت گذاش��ته شود .در اين ش��يوه حوز هها بسيار کوچک هس��تند و معموالً به تعداد
يهاي نمايندگي حوزۀ انتخاباتي وجود دارد .بهعنوان مثال ،اگر پارلمان داراي دوصد کرسي
کرس 
نمايندگي باشد ،در برابر آن دوصد حوزۀ انتخاباتي ،ايجاد و مرزبندي ميشود.
مهمترين برتري و امتياز اين نوع حوزهبندی انتخاباتي آن اس��ت که بهدليل کوچکي حوز هها،
رأيدهندگان با خصوصيات سياسي و اخالقي نامزدها بيشتر آشنا ميگردند و از طرح وبرنام ههاي
یش��وند و در نهايت مردم با ش��ناخت بيشتري نمايندگان خود را انتخاب
آنان از نزديک آگاه م 
ميکنند .بعد از انتخاب و گزينش ،نمايندگان  ميتوانند بهآساني و با صرف کمترين زمان ممکن
نس��بت به مسايل و مشکالت حوزۀ انتخابيۀ خود اش��راف داشته و بهصورت منظم از آنجا بازديد
کنند و از طرف ديگر ،رفتار سياسي نماينده پس از انتخاب ،توسط مردم بهنحو مطلوبتری  قابل
نظارت و بررسي است.
ويژگي اين نوع حوزهبندي آن است ،که بهجاي احزاب و گرو ههاي اجتماعي مؤثر در زندگي
سياسي ،شخصي 
تهاي با نفوذ در هر منطقه ،نقش مهمي در انتخابات ايفا ميکنند 8.در نتيجه ،در اين
تهاي
نظام انتخاباتي ،احزاب ،بازيگر نقش اول در عرصۀ رقابت انتخاباتي نخواهند بود  .ش��خصي 
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با نفوذ محلي و بومي است که ميتوانند روند انتخابات را تحت تأثير  قرار دهند .چون وقتی یک
کرسی به رقابت گذاشته شود طبیعی است که افراد معروف و نامدار؛ محور رقابتهای انتخاباتی
قرار میگیرند و بر سر زبانها خواهند بود و فضای انتخاباتی بهگونهای خواهد بود که دیگر افراد
کمتر مطرح میشوند.
 .2-2حوزههاي چندکرسي

در اي��ن  نظام انتخاباتي ،چند کرس��ی نمايندهگي در يک حوزۀ انتخاباتي به رقابت گذاش��ته
ميش��ود و طبعاً تعداد زي��ادي از نامز دهاي انتخاباتي به رقاب��ت ميپردازند  .بر خالف حوز ههاي
تککرس��ي ،اين حوز هها بهانداز هاي گسترده هستند که در نهايت در هر حوزه ،چند نفر نماينده،
گزينش و راهي پارلمان يا شوراها ميشوند.
طبيعي است در اين  نظام انتخاباتي و حوزهبندي ،بهدليل گستردگي حوزهاي انتخابيه و کثرت
نامز ده��اي انتخاباتي ،مردم از منش وروش سياس��ي و خصوصيات اخالق��ي آنان اطالع کمتري
خواهند داشت و سرانجام  با شناخت کمتري به گزينش نامزدهاي انتخاباتي ميپردازند .همينطور
بهدليل گس��تردهگي حوز هها ،نمايندگان کمتری ميتوانند از نزديک ،با مشکالت و مسايل حوزۀ
انتخابيه خود آشنا گردند و در صدد حل آنها برآيند .وانگهي رفتار سياسي آنان در امر نمايندگي
و کارويژ ههاي آن بهآس��اني براي مردم قابل نظارت و بررس��ي نيست .چون قلمرو حوزۀ انتخابیه
گسترده است و امکان تماس مستقیم و مداوم وجود ندارد.
در اين شيوه ،در کشو رهاي پيش��رفته ،احزاب و گر وههاي اجتماعي مؤثر در زندگي سياسي،
تهاي از پيش تعيينش��ده با هم
بازيگران اصلي صحنۀ انتخابات هس��تند و بيشتر با ارایۀ فهرس�� 
بهرقاب��ت ميپردازند .اصوالً در کش��ورهاي غربي ،زندگي و رقابت  سياس��ي بدون حزب معنا و
مفهوم ندارد و شانس برندهشدن افراد و نامزدهاي مستقل بسيار پايين است.
ج) تأثير تقسيمبندي حوزهها بر نتيجه انتخابات

همزمان با پيدايش نظريۀ دموکراسي ،پديدۀ انتخابات نيز بهوجود آمد و انتخابات ،ابزاري براي
تحقق دموکراس��ي و حاکميت مردم تلقيشد .طولي نکش��يد ،که بسياري از اقتدارگرايان که در
گذش��ته با استبداد و ديکتاتوري ،قدرت را قبضه ميکردند ،اين بار با پوشش دموکراسي و تقلب
در فرايند انتخابات ،قدرت سياس��ي را در اختيار گرفتند .احتمال تقلب و دس��تکاري به نفع گروه
يا فرد خاص ،در هر مرحله از فرايند انتخابات؛ از جمله مرحلۀ حوزهبندي ممکن اس��ت رخ دهد.
از اينرو  ،چگونگي تقس��يمبندي حوز ههاي انتخاباتي اهميت زيادي دارد و از موضوعاتي اس��ت
که احزاب و گرو ههاي مختلف سياس��ي بر سر آن چالش دارند .بسياري از کارگزاران قدرت در
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س��ا لهاي زمامداري خويش ميکوشند بهگون هاي به تقسيمبندي حوز ههاي انتخاباتي بپردازند که
احزاب و جنا 
حهاي مورد عالقۀ آنها در انتخابات ،بهرهبرداري سياسي الزم را انجام دهند 9و نتيجۀ 
انتخاب��ات را بهنفع خود رقم زنند .براي درک بهتر اين نوع دس��تکاري در فرآيند انتخابات  ،به
نمون ههاي فرضي و عيني اشاره ميشود:
 -1نمونۀ فرضی

ب��راي آنکه اثرات چگونگي تقس��يمبندي حوز ههاي انتخاباتي بر نتاي��ج انتخابات ملموستر
گردد ،در شکل زي ر اثر متفاوت دو شيوۀ حوزهبندي در يک حوزۀ انتخابات نشان داده شدهاست.
در مثال موردنظر حوز ه را ميتوان به دو صورت افقي وعمودي تقسيمبندي کرد و فرض ما بر اين
است که نظام انتخاباتي ،اکثريتي است.

در صورتيکه تقس��يمبندي افقي صورت گيرد( ،شکل اول) در نظام اکثريت مطلق ،حوزۀ ،1
يکنماينده از حزب «الف» خواهد داشت وحوزۀ  ،2يکنماينده از حزب «ب» .در صورتيکه اين
تقسيمبندي بهصورت عمودي انجام گيرد( ،شکل دوم) نتيجۀ انتخابات بهکلي تغيير خواهد کرد و
10
هر دو نماينده از حزب «الف» انتخاب خواهند شد.
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 -2نمونههای عينی

ب��ا مطالعۀ تاريخ انتخابات به اين نتيجه ميرس��يم  دولتمرداني بو دهاند  که با دس��تکاري در
تقس��يمبندي حوز ههاي انتخابيه ،نتيجۀ انتخابات را تحت تأثير ق��رار داد هاند و تعداد آنها هم کم
نبودهاست که به نمونههايی از آن اشاره ميگردد.
 .2-1نمونههاي عيني خارجي

تها توانس��تند با دس��تبردن در تقس��يمبندي
در س��ال (1999م) در اياالت متحده ،دموکرا 
حوز ههاي انتخابيه   -با وجود آ نکه تعداد آراءشان با جمهوريخواهان برابر بود -س هکرسي بيش
از جمهوريخواهان بهخود اختصاص دهند .يا در نمونۀ ديگری در سال ( 1982م) براي حمايت از
تها در کاليفرنيا حوزهای با  385ضلع طراحي شد .در يک مورد ديگر ،هنگامي که ژنرال
دموکرا 
تها هراسان بود ،از اينرو،
دوگل در کشور فرانسه بهقدرت رسيد ،وي از قدرت روزافزون کمونيس 
به فرمانداران دستور داد تا در تقسيمبندي حوز هها بهگون هاي بازنگري کنند که حزب کمونيست
بيشترين زيان را متحمل ش��ود و همينگونه نيز شد .در اين تقسسيمبنديمناطق حاشيهنشين شهر
تها بود ،بهشکل جغرافيايي بسيار غيرعادي ،چندپاره شد و به  
ليون فرانسه که محل فعاليت کمونيس 
شهاي کوچک  با ديگر مناطق شهري در يک حوزه
تهاي کوچکتر تقسيم شد و اين بخ 
قسم 
11
تها از اکثريت افتادند.
قرار گرفتند .در نهايت کمونيس 
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 .2-2نمونههاي عيني داخلي

در اولي��ن قانون انتخابات افغانس��تان (مصوب  )1343براي انتخاب اعضاي ولس��يجرگه ،هر
ولسوالي يک حوزۀ انتخاباتي شمرده شد و براي هر حوزه يک نماينده در نظر گرفته شده انتخاب
12
گرديد .و براي انتخاب اعضاي انتخابي مشرانوجرگه هر واليت يک حوزۀ انتخاباتي تعيين شد.
يها تغييراتي بهوجود آمد که قدرت رأي و انتخاب  يک بخش از مردم
از طرفي در ساختار ولسوال 
از  چهلدرصد به هش��تاددرصد افزايش يافت و جمعي ديگر از بيس��توپنجدرصد به پنجدرصد
يهايي که جمعيت آ نها از دوصدهزار نفر فراتر
کاهش يافت .از همينزمان بود که در کنار ولسوال 
13
ميرفت ،ولسوال 
يهايی ديده ميش��د که بهسختي جمعيت آن به دههزار نفر ميرسيد .بر اساس
نوش��تۀ برخي از نويسندگان« :مناطق قوم خاص به مراکز اداري انباشته از ولسوالي و عالقهداري و
تها درآمد؛ از يک محدودۀ جغرافيايي بسيار کوچک ،چندين ولسوالي و عالقهداري سر بر
والي 
آورد و از هر ولسوالي ،يکنفر نماينده راهي پارلمان گرديد .اين در حالي بود که از ديگر مناطق
14
قومي ،هر واحد اداري آن کمتر از يکصدهزار نفر را در خود جاي ندادهبود».
متأسفانه اين وضعيت هنوز در افغانستان ادامه دارد که الزم است تقسيمات اداري ،نظام انتخاباتي
و از جمله نحوۀ تقس��يم حوز ههاي انتخاباتي ،طي يک برنامۀ راهبردي و سياس��تگذاري کالن،
اصالح گردد .زيرا عدالت اجتماعي و تساوي در برابر قانون اين اقتضا را دارد که تقسيمات اداري
و نظام انتخاباتي در افغانستان اصالح گردد.
همانطوري که مالحظه شد حوز ههاي انتخاباتي در افغانستان بهگون هاي در نظر گرفته شدهبود
يهاي پارلماني را تصاحب کرده بودند بهعالوه آنکه  
که نمايندگان قوم خاص بيشترين کرس�� 
ديگر مراکز قدرت  نيز تحت س��لطههمان قوم قرار داش��ت .در گذشت ههاي دور و نزديک تاريخ
س بن» وتصويب قانون اساسي ،از قدرت برابري رأي
معاصر افغانستان و حتي دوران بعد از «اجال 
که از لوازم دموکراسي و انتخابات عادالنه است -خبري نيست که در ادامه نوشتار  بيشتر روشنخواهد شد.
د ) پيشينۀ تقسيمبندي حوزههاي انتخاباتي در افغانستان

يها و
با بررسي پيشينۀ تقس��يمبندي حوز ههاي انتخاباتي در افغانستان ميتوان به معايب ،کاست 
يها
يها و بيعدالت 
ناعادالنهبودن آن آگاهي يافت و سپس راهکارهايي را در جهت رفع آن کاست 
ارائه نمود .تاريخ سياسي گذشتۀ افغانستان بهخوبي ميتواند شهادت دهد که با وجود نظام انتخاباتي
و ازجمله نحوۀ تقس��يمبندي حوز ههاي انتخاباتي ناعادالنه و مغاير با حقوق شهروندي ،در عرصۀ 
تهاي
حق تعيين سرنوشت و مشارکت سياسي ،چه ظلم و اجحاف بزرگي بر برخي از اقوام و اقلي 
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ديني و قومي روا داشته شدهاست  .متأسفانه تاکنون اين وضعيت بهصورت جدي تغيير نيافته و شايد  
يکي از عوامل آن ،رويکرد قومي به مس��ايل کشور باش��د ،تا رهيافت ملي و کشوري .همانگونه
که در گذش��ته ،تس��لط گفتمان اس��تبدادي و قوممداري راه هرگونه اصالحات و تغييرات را در
عرصۀ سياسي ،ازجمله انتخابات مسدود ساخت .متأسفانه اثرات و رسوبات اين نوع گفتمان هنوز
در الي ههاي مختلف جامعۀ سياس��ي و مراکز قدرت در افغانس��تان وجود دارد ،و بهنظر نميرس��د
بهزودي برطرف گردد .بههرحال؛ نشان ههايي از اينرويکرد در نحوۀ تقسيمبندي حوز ههاي انتخابيه
در گذشته بهخوبي مشهود است که در ذيل به آن اشاره خواهد شد.
   اولين قانون انتخابات در س��ال  1343به تصويب رسيد .بر اساس اين قانون ،هر ولسوالي يک
حوزۀ انتخاباتي براي ولس��يجرگه شمرده ميش��د و از هر حوزۀ انتخاباتي (ولسوالي) يکنفر به
عنوان نماينده انتخ��اب ميگرديد .براي گزينش اعضاي انتخابي مش��رانوجرگه ،هر واليت يک
حوزۀ انتخاباتي شناختهميش��ود( .مادۀ دوم و س��وم قانون انتخابات  )1343در عينحال ،س��اختار
يها بهگون های بود که قدرت انتخاب و رأي يکبخش از مردم افغانس��تان از
تها و ولس��وال 
والي 
چهلدرصد به هشتاددرصد افزايش يافت و برعکس ،قدرت رأي و انتخاب جمعي ديگر از مردم
افغانس��تان از بيس��توپنجدرصد به پنجدرصد کاهش يافت .از همين زمان است که در افغانستان
يهايي را مشاهده
يهایي که جمعيت آن از دوصدهزار نفر فراتر ميرود ،ولسوال 
در کنار ولس��وال 
15
ميکنيم که بهسختي جمعيت آن از دههزار نفر فراتر ميرود.
در انتخاب��ات س��ال 1965م  تعيي��ن دقيق حوز هه��اي انتخاباتي بر معيار دقيق نفوس به ش��کل
يکنماينده براي تعداد معينی از رأيدهندگان امکان نداشت ،هرچند نزديکشدن به اين هدف با
لانگاري نمودند و بهجاي تالش و
تها سه 
اس��تفاده از احصائي ههاي موجود غیرممکن بود .اما هيأ 
کوشش در راستاي اين معيار ،مانند سابق براي هر ولسوالي ،يک وکيل تعيين کردند .تنها در مورد
ش��هر کابل ،قن دهار و هرات ،معيار نفوس بهصورت ناقص در نظر گرفته ش��د و برای شهر کابل،
پنجوکيل و برای هر يک از شهرهای قن دهار و هرات ،دو وکيل تعيين گرديد .چشمپوشی از معيار
16
يهاي بزرگ اين دوره بود.
نفوس در تعيين تعداد وکالي ملت از جمله کاست 
در انتخابات ولسيجرگه  سا ل 1969م  از آنجا که قانون جديد  انتخابات -که در آن برخي از
صهاي قانون سابق اصالح شده بود -بهعلت اختالف راجع به تعداد وکالي شهرها ،در کميسيون
نق 
17
مشترک در ولسيجرگه متوقف مانده بود ،انتخابات بر مبناي قانون انتخابات سابق برگزار شد و
در اين دوره نيز معيار نفوس در تعداد نمايندگان حوز ههاي انتخابيه رعايت نگرديد.
در لويهجرگۀ اضطراري بر حسب دستورالعمل انتخاباتي ،دو اصل نفوس و واحد اداري  معيار
انتخاب نمايندگان قرار گرفتهبود .ولي در لويهجرگه قانون اساسي ،معيار واح دهاي اداري بر معيار
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نفوس غالب بود و سر انجام ترکيب دو لويهجرگه از لحاظ قومي ،کام ً
ال متفاوت بود .بهعنوان مثال
در لويهجرگه اضطراري پش��تو نها بهسختي ميتوانستند يکس��وم جمعيت نمايندگان را تشکيل
يهاي لويهجرگه را از آن
دهند .اما در لويهجرگه قانون اساسي پشتو نها توانستند تقريباً نصف کرس 
يها در لويهجرگه
يهاي نمايندگي نسبت به نفوس ولسوال 
خود کنند 18.بههميندليل ،توزيع کرس�� 
اضطراري نسبتاً عادالنه بود ،اما در لويهجرگه قانون اساسي که با کمال تأسف عمدا ً و يا سهوا ً طرح
انتخابات آن به صورت واليتي انجام شد ،معيار جمعيت حوز ههاي انتخابيه ناديده گرفته شد و در
نتيجه ولسوال 
يهايی که داراي نفوس زيادتر بودند ،متضرر شده و حق آنان ضايع گرديد  19.جدول
20
زير در اين زمينه قابل توجه است.
رديف

واليت

ولسوالي

نفوس

تعداد نمايندگان

1

ننگرهار

گوشته

1400

1

2

ننگرهار

سرخرود

110000

حد اکثر دو نماينده

3

پکتيا

متاخان

20000

2

4

پکتيا

سروبي

10000

2

5

قندوز

امام صاحب

183000

1

6

قندوز

چهار دره

61000

2

7

غزني

خوگياني

17000

1

8

غزني

قره باغ

109000

1

9

غزني

جاغوري

142000

1

10

غزني

ده يک

30000

1

11

ارزگان

دايکندي

153000

2

  12

ارزگان

ارزگان

57000

2

منبع :کتاب روند انتخابات لويهجرگه

در م��ورد انتخابات ولس��يجرگه نيز بهدليل نبودن آم��ار دقيق ميتوان گف��ت حقوق مناطق
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پرجمعيت قطعاً ضايع ش��ده و نمايندگان کمتري براي آن در نظر گرفته ش��ده است .از طرفي در
مورد اعضاي انتخابي (غير مستقيم) مشرانو جرگه  ،در قانون اساسي از هر واليت ،يکنفر نماينده
به انتخاب ش��وراي واليت و از هر ولسوالي ،يکنماينده به انتخاب اعضاي شوراي ولسوالي معين
ش��ده است 21که معيار جمعيت ،تناسب نفوس و برابري قدرت رأي در آن لحاظ نشدهاست ،بلکه
همانند گذش��ته ،معيار واليت و ولسوالي در قانون اساسي گنجانده شدهاست ،که خالف عدالت،
برابري قدرت رأي و حقوق انتخاباتي ش��هروندان افغانستاني است .اين در حالي است که دوسوم
مشرانوجرگه را اعضاي انتخابي تشکيل ميدهد .متأسفانه اين نقص بزرگ -در امر توزيع کرسي
نمايندگي و تقسيم حوزۀ انتخابيه در بخش مشرانوجرگه -در خود قانون اساسي وجود دارد .طبعاً
نمايندگان انتخابي مشرانوجرگه بر همين اساس به مشرانوجرگه راه يافتهاند ،زيرا ساختار ناعادالنۀ 
يها از زاويۀ تعداد نفوس همچنان دس��تنخورده باقي ماندهاست و در نتيجه
تها و ولس��وال 
والي 
يهاي آن بيشتر باش��د ،تعداد نمايندگان بيشتري را خواهند
مناطقي که تعداد واليت و ولس��وال 
داشت.
آنچه مالحظه شد مربوط به پيشينۀ تقسيمبندي حوز ههاي انتخاباتي در افغانستان بود که در گذشته
تها را به چالش کشيده بود .اکنون بايد ديد چه راهکارهاي
حقوق انتخاباتي و سياس��ي برخي اقلي 
ي حوزهبندي انتخاباتي
حقوقي جهت برونرفت از اين تقسيمبندي ناعادالن ه وجود دارد و بايست هها 
که بايد در افغانستان کدامند؟
هـ) بايستههاي تقسيمبندي حوزههاي انتخاباتي

ضها در موضوع تقسيمبندي حوز ههاي
براي برقراري عدالت اجتماعي در امر انتخابات و رفع تبعي 
يهاي نمايندگي ،بايد راهبرد قانوني و اجرايي گستردهای از سوي  
انتخاباتي و توزيع عادالنۀ کرس 
حکومت (قوۀ مقننه و مجريه)  اتخاذ ش��ود و جزء اولوي��ت کاري  قرار گيرد ،زيرا دولت بر طبق
قانون اساسي به ايجاد يک جامعۀ مترقي و مرفه بر اساس عدالت اجتماعي ،حفظ کرامت انساني،
22
حمايت از حقوق بشر ،تحقق دموکراسي و تأمين برابري بين همۀ اقوام و قبايل مکلف شدهاست.
يهاي نمايندگي بهشيوۀ
يکي از عرص ههاي مهم تحقق ارزشهاي مزبور ،موضوع اختصاص کرس 
عادالن��ه براي حوز ههاي انتخابيه اس��ت .از طرف��ي؛ در ارتباط با همين موضوع در قانون اساس��ي
آمده اس��ت« :در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي ،نمايندگي عمومي و
عادالنه را براي تمام مردم  کشور تأمين نمايد 23». ...نظام انتخاباتي که کارويژۀ آن ،تبديل رأي به
يها تجلي حاکميت ملي و مردم
کرس��ي است ،بايد بهگونهاي باشد که پارلمان ،شوراها و شاروال 
باش��د؛ نه آنکه بر اثر حوزهبندي ناعادالنه و توزيع کرسي نمايندگي در نهادهاي حکومتي مزبور  
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تبعيضآميز باشد و در انحصار قوم خاص يا گروه خاصی قرار گيرد .از اينرو ،در ادامۀ نوشتار از
هنجارها و بايس��ت ههاي حقوقي  بحث خواهد شد که اجرايیشدن آ نها  به تقسيمبندي حوز ههاي
انتخابيه و اختصاص کرسي نمايندگي به آنها؛ بهصورت عادالنه ميتواند کمک نمايد .حاکميت
تهاي اولي ه تحقق حقوق
اين هنجارها از ديدگاه حقوق اساس��ي کالس��يک و نوين ،جزء ضرور 
انتخاباتي ش��هروندان يک کشور ميباشد که متأس��فانه در نظام انتخاباتي گذشته و حال افغانستان
رعايت نشدهاست .بههرحال؛ بايست ههاي حوزهبندي به قرار ذيل ميباشد:
 -1رابطۀ جمعيت حوزههاي انتخابي و کرسيهاي نمايندگي

شه��اي حوزهبندي در
تناس��ب بين ش��مار نمايندگان و جمعيت رأیدهن��ده از مهمترين بخ 
يهاي نمايندگي و جمعيت هر حوزه انتخاباتي
انتخابات محسوب ميشود .ايجاد تناسب ميان کرس 
ميتواند پارلمان را آيين ۀ تمامنماي ارادۀ عمومي ش��هروندان يا حداقل نزديک به تصوير ارادۀ عام
جلوه دهد .حاکميت ملي در صورتي در پارلمان و تصمي مهاي آن ،بهصورت واقعي تجلي خواهد
کرد که ميان جمعيت هر حوزۀ انتخاباتي و شمار نمايندگان آن ،تناسب برقرار گردد.
يهاي پارلماني
بهطور کلي ،در همين راس��تا ،قوانين اساس��ي برخي از کشورها  ،بهشمار کرس 
اش��اراتي دارند و در برخي از آ نها عالوه بر بيان تعداد نمايندگان ،تصريح ميش��ود که چه تعداد
نمايندۀ منتخب از س��وي چه مقدار جمعيت باش��د .بهعنوان نمونه در قانون اساسي اتحاد جماهير
شوروي س��ابق مصوب (1936م) در خصوص شوراهاي اتحاد جماهير سابق شوروي مقرر کرده
بود« :اعضاي ش��وراي اتحاد ،توس��ط ش��هروندان اتحاد جماهير ش��وروي انتخاب ميشوند و هر
س��يصدهزار نفر يک نماينده انتخاب خواهند کرد  24».يا در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
آمدهاس��ت« :عدۀ نمايندگان مجلس شوراي اس�لامي دوصدوهفتاد نفر است و پس از هر دهسال
در صورت زيادشدن جمعيت ،از هر حوز ۀ انتخابي به نسبت هر يکصدهزار نفر ،يکنفر نماينده
اضافه ميشود».
برخي از قوانين اساسي  نسبت به اين موضوع ساکتند يا چنين تکليفي را به عهدۀ قوانين ارگانيک
و انتخاباتي واگذار مينمايند.
در قانون اساس��ي جمهوري اسالمي افغانس��تان ،تعداد اعضاي ولس��يجرگه بهتناسب نفوس
250نفر اعالن شدهاس��ت .سپس رعايت تناس��ب ميان تعداد نمايندگان و جمعيت هر حوزه را به
قانون انتخابات محول نموده است 25.از اينرو ،در گام نخست ،مبناي توزيع کرسي نمايندگي در
يها؛ چنانکه
تها و ولسوال 
قانون انتخابات جديد ،بايد ميزان نفوس هر حوزۀ انتخابيه باشد ،نه والي 
در دورۀ حکومت ظاهرشاهي  معيار دوم حاکم  بودهاست که به نمون ههاي آن قب ً
ال اشاره شد.
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از طرفي  مقتضيات عدالت اجتماعي ،دموکراسي و برابري ميان شهروندان آن است که شمار
يهاي جمعيت ،تغيير کند .در غیر اینصورت نوعي
نمايندگان و توزيع آنان ،در صورت دگرگون 
بيعدالت��ي و نابرابري در حقوق انتخاباتي ش��هروندان اجتنابناپذير خواه��د بود .که این مغاير با
شهاي مندرج در قانون اساسي خواهد بود.
تساوي در برابر قانون ،دموکراسي و ساير ارز 
در ارتباط با اعضاي انتخابي (غير مستقيم) مشرانوجرگه متأسفانه براي تعداد نمايندگان ،معيار
واليت و ولس��والي ،در متن قانون اساسي درج ش��ده و همانند گذشته معيار نفوس در نظر گرفته
نشدهاست .در قانون اساسي از ميان اعضاي شوراي واليتي و ولسوالي ،هرکدام يکنفر به انتخاب
خود آنان راهي مشرانوجرگه خواهد شد 26.در اين وضعيت ،برفرض که يکواليت سيصدهزار
نفر جمعيت داشته باشد ،يک نماينده خواهد داشت و واليتي نيز که پنجصدهزار نفر جمعيت داشته
يها نيز قضيه همينگونه خواهد بود .زيرا ساختار
باشد ،يک نماينده خواهد داشت و در مورد ولسوال 
يها بر اساس جمعيت نيست و در آيندۀ نزدیک نيز اصالح نخواهد شد .هرگونه
تها و ولسوال 
والي 
معياري که براي واليت و ولسوالي شدن در قانون تقسيمات اداري در آينده تصويب گردد ،مشمول
يهاي فعلي نخواهد شد .چون قانون عطف به ماسبق نخواهد شد ،مگر آنکه از
تها و ولسوال 
والي 
سوي خود پارلمان بهصورت استثنايي اين کار صورت گيرد که توافق بر اين امر در پارلمان ،امري
بعيد و دستنيافتني بهنظر ميرسد  .در اينجا انسان به ياد شعر معروف ميافتد« :سنگ اول گر نهد
معمار کج   -تا ثريا ميرود ديوار کج ».از يکطرف ،در گذش��ته ،س��اختار اداري کشور ظالمانه
و تبعيضآميز بودهاس��ت و از سوي ديگر ،قانون اساسي تعداد نمايندگان انتخابي مشرانوجرگه را
بر اس��اس واليت وولس��والي معرفي نموده است .متأسفانه بنيان اين س��اختار تبعيضآميز در زمان
حکومت ظاهرش��اهي  گذاشته شد که از آن به عنوان دموکراتيکترين حکومت تاريخ افغانستان
 تا قبل از اجالس بن  -ياد ميشود .بههرحال ،اگر اعضاي پارلمان معتقد به دموکراسي و عدالتاجتماعياند ،بايد قانون جديد تقس��يمات اداري کشور را عطف بهماسبق نمايند؛ تا ساختار اداري
کشور بهطور عادالنه و برابر ايجاد گردد و اصالحات جدي روي ساختار اداري قبلي انجام گيرد.
يهاي کمتر  -در زمينۀ 
در غي��ر اين ص��ورت ،حقوق مردم  مناطق پرجمعيت -با واليت و لس��وال 
خدم��ات اداري ،رفاهي بهداش��تي ،مالي و غيره و ازجمله تعداد نمايندگان مش��رانوجرگه پایمال
خواهد شد ،که مغاير با ارزشهاي مندرج در قانون اساسي و حقوق شهروندي است.
بههرح��ال ،معيار واليت و لس��والي براي تعداد نمايندگان انتخابي مش��رانوجرگه بدون درنظر
شهاي مندرج قانون اساس��ي
گرفت��ن جمعيت و نفوس مناطق جغرافيايي با عدالت اجتماعي ،ارز 
و حقوق ش��هروندي مغاير است که متأس��فانه اين نقض در خود قانون اساسي وجود دارد .حداقل
حاکميت معيار واحد بر تمامي مناطق کش��ور  ،براي واليت و ولس��والي شدن ،ميتواند تا حدي
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يهاي تعداد نمايندگان مناطق را کاهش دهد و آن را متناسب با جمعيت سازد که این امر نیز
نابرابر 
بهدلیل گرایشهای ش��دید قومی اصالح آن در آیندۀ نزدیک امری دستنیافتنی است .از اینرو،
درس��ت که در افغانستان دموکراسی پذیرفته شدهاست؛ اما بنا به دالیل مختلف هنوز در افغانستان
پذیرفته نشده و اجرایی نخواهد شد.
 .2ضرورت انجام احصائيه

الزمۀ هرگونه اس��تراتژي و سياس��تگذاري کالن در زمين ههاي مختلف سياس��ي ،اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي؛ مش��خصبودن ميزان جمعيت يک کش��ور اس��ت؛ زيرا در غير اين صورت  
هرگونه برنامهريزي نادرست است و به نتيجۀ مطلوب هم منجر نخواهد شد .از جمله اصل احصایيه
نفوس و مشخصبودن ميزان آن در هر منطقۀ جغرافيايي ،الزمه و پيشفرض  تقسيمبندي حوز ههاي
انتخاباتي اس��ت 27.در کش��و رهاي پيش��رفته بعد از هر احصائيه با مالحظات جمعيت ميزان تراکم
ه��ر منطقه در حد و مرز حوز هها و ش��مار آنان و بعضاً در تعداد نماين��دگان هر حوزه طبق قانون
اصالحاتي به عمل ميآيد.
در افغانس��تان بهدلي��ل نبود آمار دقيق از جمعيت مناطق مختلف ض��رورت احصائیۀ نفوس دو
چندان اس��ت و بايد در اولين فرصت در دس��تور کار دولت قرار گرفته و اجرايي ش��ود .آمارهاي
موجود بههيچوجه علمي و دقیق نبوده و قابل اطمينان نيس��ت ،زيرا مبتني بر حدس و گمان است.
انجام احصائيۀ  نفوس ،بايد دقيق و علميباش��د و س��عي گردد افرادي براي انجام اين کار انتخاب
شهاي قومي ،نژادی ،مذهبی و منطقهاي را در
گردند که با بيطرفي اين کار را انجام دهند و گراي 
آن دخالت ندهند و عالوه بر آن اين کار با نظارت دقيق صورت پذيرد؛ زيرا احتمال دستکاري
آمار نهايي از سوي برخي افراد و نها دها بهداليل سياسي و قومي دور از انتظار نيست ،چنانکه در
گذشته آمار تعداد نفوس هر قوم از مباحث بسيار جنجال برانگيز در تاريخ افغانستان بوده و هست.
از ديگر نکات  قابل توجه ،سراسريبودن اين احصائيه است ،که بايد تمام  کشور را پوشش داده
و نبايد مناطق صعبالعبور و دوردست از اين اقدام محروم گردند.
 .3بيطرفي و استقالل مرجع حوزهبندي

مرزبندی حوز ههاي انتخاباتي ب��ا بيطرفي کامل ،در تحقق عدالت اجتماعي و رعايت حقوق
شها و مالحظات
انتخاباتي شهروندان نقش بهسزايي دارد .ازاينرو ،کارگزاران انتخاباتي نبايد گراي 
سياسي و قومي را در تقسيم حوز هها دخالت دهند و در غير اينصورت ،حقوق شهروندان و برخي
از احزاب و گرو هها نقض خواهند شد .چنانکه گفتيم زماني که شارل دوگل در فرانسه به قدرت
رس��يد ،به خاطر هراسي که از  پيروزي  حزب کمونيس��ت در برخي حوز ههاي انتخاباتي داشت،
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به فرمانداران فرانسه دستور داد در تقسيمبندي حوز ههاي انتخاباتي تجديد نظر نمايند .تقسيمبندي
بهگونهاي انجام شد که حزب کمونيست بيشترين ضرر را نمود .مث ً
ال شهر ليون فرانسه که حواشي
آن محل نفوذ و فعاليت حزب کمونيس��ت بود ،بهش��کل غير طبيعي چندپاره شد و هر قطعۀ از آن
به ساير مناطق شهر ملحق شد 28.در اين مورد طبيعي است که فرمانداران استقالل و بيطرفي الزم
را نداش��تند و در نتيجه به ضرر حزب مخالف دولت ،اقدام به مرزبندی حوز ههاي انتخاباتي ش��د.
احتمال این نوع حوزهبندی در افغانس��تان که مس��ایل قومی ،نژادی و زبانی هنوز زنده است ،زیاد
وجود دارد که افراد که دس��تاندرکار هس��تند بیطرفی خود را حفظ نکنند و بهنفع یک قوم و یا
یکمنطقه مرزبندی انتخاباتی را اجرایی سازند.
با توجه به اين نکته ،در تعدادي از کشورها نظير بريتانيا ،استراليا ،هند و زالندنو انجام حوزهبندي
در صالحيت س��ازماني فني اس��ت که از قوۀ مجريه و مقننه مستقل ميباشند .در آلمان کميسيوني
دايمي مرکب از رئيس دفتر فدرال ،يکنفر قاضي دادگاه فدرال پنجعضو که توسط رئيسجمهور
تعيين ميش��وند ،اين مهم را به عهده دارند .وجود کارشناس��ان فني و قضات ،عامل بي طرفي در
29
حوزهبندي است.
در افغانستان که معموالً حوز ههاي انتخاباتي منطبق با تقسيمات اداري است ،بايد تالش گردد
تا در قانون انتخابات جديد ،تعداد نمايندگان هر حوزۀ انتخابيه با ميزان جمعيت آن تناس��ب داشته
باشد .بهعبارت ديگر براي مناطق پرجمعيت ،تعداد بيشتري چوکی  نمايندگي در نظر گرفته شود.
مث ً
ال براي هر پنجاههزار نفر ،يک کرس��ي نمايندهگي اختصاص دادهشود .در عمل اين کار بايد با
شهاي
بيطرفي کامل و بهدور از ملحوظات لس��اني ،قومي ،منطق�� هاي و نژادي انجام گيرد .گراي 
ش��ديد قومي و مذهبي و بعضاً منطقهاي در افغانس��تان همواره به عوامل نقض حقوق ش��هروندي
يهاي
در افغانس��تان بهحس��اب ميآيد و در گذش��ته نيز  فجايع زيادي را در عرصه حقوق و آزاد 
عمومي بهبار آورده است .اين بار ممکن است قوممداري تحت پوشش دموکراسي به نقض حقوق
ش��هروندي از جمله حقوق انتخاباتي شهروندان افغانستاني منجر گردد و برخي مجريان انتخاباتي،
مرزبن��دی حوزهبن��دي را بهگون هاي انجام دهند که قوم خاصی نتوان��د در حوزۀ انتخابيۀ موردنظر
اکثري��ت آراء را بهدس��ت آورد و در نتيج��ه در پارلمان  يا ديگر مراکز قدرت همانند ش��وراها و
يهاي غربي ممکن است در مرزبندیهاي
يها حضور مؤثر  نداش��ته باشد .در دموکراس�� 
ش��اروال 
حوز ههاي انتخاباتي منافع حزبي مدّنظر قرار گيرد ،اما در کش��و رهاي چندقومي جهان س��وم مثل
يهاي ملي و حزبي است ،بسيار
افغانستان که هنوز وابستگي منطقهاي و قومي پررنگتر از وابستگ 
يهاي نمايندگي ،وابستگي
محتمل اس��ت که در مرزبندی حوز ههاي انتخاباتي و اختصاص کرس 
قومي و مذهبي و نژادي ،کارگزاران انتخاباتي را از مس��ير صحيح و عادالنه منحرف س��ازد و در
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نهايت نتيجۀ انتخابات را به نفع قوم یا منطقه خاص رقم زنند .از اينرو ،بيطرفي مجريان انتخاباتي
از اهميت زيادي برخوردار است ،چون هم توان آن را دارند که  انتخابات را در مسير درست آن
راهبري نمايند و هم آن را از مسير صحيح و قانوني آن به بيراهه سوق دهند.
 .4حوزههاي ثابت و متغير

در بسياري از کشورها همانند سوئيس ،نروژ ،لوکزامبورگ و ايسلند حوزهاي انتخاباتي ثابت
بوده و براساس مرزبندی تقسيمات اداري کشور انجام ميگيرد و با آن منطبق است .البته اين شيوه
نس��بتاً مطمئن وغيرقابل دستکاري اس��ت ،زيرا اختيار از دست حکومت و زمامداران خارج است.
فپذيري در آن وجود ندارد ،معايبي نيز
از آنجا که اين ش��يوه بهآس��اني قابل تغيير نيست و انعطا 
دارد .هميش��ه در بافت جمعيت بهخاطر عوامل متعدد از قبيل افزايش جمعيت ،مهاجرت از درون
يکح��وزه به حوزۀ ديگر ،تغييراتي بهوجود ميآيد ،برابري نماينده در اين ش��يوه بهمرور زمان از
بين ميرود و عدالت و تناس��ب الزم رعايت نميش��ود  و گاهي بهنفع يک حزب و ضرر ديگري
30
خواهد بود.
یهاي حوزهبندي بهطور منظم مورد تجديدنظر
بههميندليل ،در برخي ديگر کشورها ،مرزبند 
قرار ميگيرند .در اياالت متحده آمريکا ،قوۀ مقننه اياالت بعد از هر سرش��ماري صالحيت دارند
به تجديدنظر در تقس��يمبندي حوز ههاي انتخاباتي بپردازند .بعد از گزارشي که رئيسجمهور بعد
از سرشماري در خصوص تعداد نمايندگان هر ايالت به کنگره ارسال ميدارد ،قوۀ مقننه اياالت به
تقسيمبندي جديد حوز ههاي انتخاباتي اقدام ميکنند.
در افغانستان ،حوز ههاي انتخاباتي طبعاً منطبق با تقسيمات اداري خواهد بود و از اين جهت در
اثرمهاجرت و س��اير عوامل ،ممکن اس��ت جمعيت حوز هها افزايش و يا کاهش يابد و از طرفي،
تقس��يمات اداري از معيار قانوني واحد نيز در گذش��ته تبعيت نميکرده و هماکنون نيز تقسيمات
اداري بسيار ناعادالنه است .با توجه به اين مسايل ،شوراي ملي بايد در قانون جديد تقسيمات اداري،
اصالحاتي را در زمينۀ تقس��يمات اداري بهوجود آورد و از طرفي؛ کميسيون  مستقل انتخابات که  
اج��را و نظارت بر انتخابات را بهعهده دارد ،بايد با توجه به ميزان جمعيت هر حوزۀ انتخابيه ،براي
آن کرسي نمايندگي اختصاص دهد.
 .5جغرافياي حوزۀ انتخاباتي

مرزبن��دی حوز ههاي انتخاباتي امروزه براس��اس مناطق جغرافيايي اس��ت .کوچکي و بزرگي
حوز ههاي انتخاباتي و تعداد آن در يک کشور بهميزان جمعيت و مساحت مناطق جغرافيايي بستگي
دارد .در مجموع مس��احت جغرافيايي حوز ههاي انتخاباتي در افغانس��تان بايد داراي ويژگي ذيل
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باشد:
 .1 -5شناخت رأيدهندگان از نامزدهاي انتخاباتي؛ شايد اين امر از مهمترين شرایط گزينش
صحيح باش��د؛ زيرا بدون ش��ناخت از خصوصيات سياس��ي و اخالقي کانديداي انتخاباتي ممکن
اس��ت رأيدهنده يا رأي ممتنع دهد يا بدون ميل باطني فردي را انتخاب کند .انتخاب کارگزاران
حکومتي بايد با ش��ناخت درست و صحيح صورت گيرد؛ زيرا آنان با اساسيترين مسايل زندگي
سياس��ي و اجتماعي مردم سروکار دارند و سرنوشت سياس��ي و اجتماعي مردم را رقم ميزنند .از
اينرو ،حوز ههاي انتخاباتي بايد بهشکلي مرزبندی شود که مردم بتوانند با خصوصيات اخالقي و
سياسي نامز دهاي انتخاباتي آشنا گردند .عدم شناخت مردم از منش و روش کانديداهاي انتخاباتي
ممکن است به گزينش افرادي منجر گردد که نه توان و تخصص انجام کارويژ ههاي نمايندگي را
داشته باشند و نه مصلحت مردم را رعايت کنند .از طرفي ،احزاب نيز در افغانستان به توسعه و رشد
مناسب نرسيدهاند که با طرح و برنامه وارد انتخابات گردند ،تا مردم به کانديداي حزبي رأي دهند
که دارای برنامۀ معین و کارشناسیشده است .وانگهي فعاليت مؤثر غالب احزاب از سطح پايتخت
فراتر نميرود ،تا مردم با برنام ههاي ملي و محلي آنان آشنا گردند .بهویژه که در افغانستان حزب به
مفهوم واقعی وجود ندارد و احزاب بیشتر بر محور یک فرد تشکیل میگردد تا براساس استراتژی
خاص و برنامۀ مدون .از همینرو ،مردم افغانستان احزاب را  با شناسنامۀ فردی میشناسند تا بر معیار
طرح  ،برنامه و رویکرد خاص         .
بر عکس ،در بسياري از کشو رهاي پيشرفته مردم به ليست احزاب رأي ميدهند؛ زيرا مردم در
واقع  به برنامه و طرح احزاب رأي ميدهند تا افراد .از اينرو ،اگر حوزۀ انتخاباتي بزرگ باش��د و
تعداد نمايندهگان آن هم زياد باشد ،خللي در انتخاب و گزينش صحيح وارد نميکند .در افغانستان
شهاي
مردم به خصوصيات فردي افراد توجه دارند و با توجه به آن به افراد رأي ميدهند و گراي 
شهاي قومي بيش��تر در
حزبي کمتر در گزينش دخالت دارد و بهجاي آن در س��طح کالن گراي 
چگونگي انتخاب مؤثر اس��ت .اما در عينحال در س��طح خردتر و محلي ،باز خصوصيات فردي
یهاي حوز ههاي انتخاباتي ،بايد
در انتخاب افراد مؤثر خواهد بود .از اينرو ،تقسيمبندي و مرزبند 
بهگونهاي باشد که مردم با شناخت الزم به گزينش افراد اقدام نمايند و در نتيجه مساحت جغرافيايي
حوزۀ انتخاباتي نبايد خيلي بزرگ باشد             .
 .2-5قابليت دسترس��ي آس��ان مردم به صندوق اخذ رأي؛ اين موضوع يکي ديگر از مس��ايل
قهاي حوزۀ
حوز ههاي انتخاباتي اس��ت که نباي��د آن را کماهميت تلقي کرد .اگر تع��داد صندو 
انتخابيه بهگونهاي طراحي نشده باشد که بهآساني در دسترس مردم قرار گيرد ،طبعاً ع دهاي از مردم
از حق رأي خود محروم خواهند شد.
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اين مشکل طبيعي است که در مناطق  صعبالعبور و روستايي؛ بهويژه مناطق مرکزي افغانستان
ک طرف در اين  مناطق از نظر سرک و خطوط ارتباطي ،حمل و نقل
بيش��تر بهچش��م ميآيد .از ي 
مشکل دارد و از طرف ديگر ،مردم افغانستان در اثر فقر اقتصادي توان آن را ندارند که با پرداخت
هزينۀ زيادي ،مسافتي راطي نمايند تا به کانديداي مورد نظر رأي دهند .طبعاً اين موضوع ،حقوق
م��ردم و نامزدهايی را ک��ه در مناطق بدون صندوق ،نفوذ بيشتري دارن��د با چالش جدي مواجه
خواهد نمود .از اينرو ،دولت يا بايد تعداد صندوق اخذ آرا را افزايش دهد يا بايد وسيلۀ رفتوآمد
را فراه��م نمايد؛ چرا که دولت در برابر حقوق ش��هروندي وظيفۀ اثبات��ي نيز دارد .بر عکس ،اين
شتري دارد ،کمتر
مش��کل در مناطق هموار و ش��هرها بهويژه در مناطقي که واح دهاي اداري بي 
ِ
برعکس مناطق مرکزي که با کمبود واح دهاي اداري مواجه است.
احساس ميشود،
 .3-5مغايرتنداشتن مرزبندی حوزههاي انتخاباتي با مختصات جغرافيايی

شهاي ش��ديد قومي و نژادی در افغانس��تان ،ممکن است برخي از کارگزاران
با توجه به گراي 
انتخاباتي مرزبندی حوزههای انتخابيه را بهگونهای انجام دهند که يک قوم را از برندهشدن در يک
حوزۀ انتخابيه از اکثريت بياندازد .دوري و نزديکي و مختصات جغرافيايي يک حوزۀ انتخابيه بايد
معيار مرزبندی حوز ههاي انتخاباتي قرار گيرد و نبايد حوزهبندي به شکل غير معمول باشد که يک
منطقۀ جغرافيايي  چند پارچه و به حوز ههاي ديگر ملحق گردد .اين مس��أله در ش��وراهاي واليتي  
يها و محل هها بيشتر خود را نشان خواهد داد و بر نتيجۀ انتخابات اثرگذار
بهويژه شوراهاي ولسوال 
خواهد بود.
نتيجهگیری نهایی

تناسب ميان جمعيت حوزۀ انتخابيه و تعداد نمايندگان از اصول و موازين اوليۀ حقوق انتخاباتي
ش��هروندان و دموکراسي است .با توجه به ناديدهگرفتهش��دن ميزان جمعيت در تعداد نمايندگان
حوز ههاي انتخاباتي در گذشته ،الزم و ضروري است که با اصالح قانون انتخابات و نظام انتخاباتي
و حوزهبن��دي صحيح ،در آينده اين تبعيض و نابرابري در قدرت آراء ،رفع گردد .زيرا مقتضيات
عدالت اجتماعي ،تساوي و برابري قدرت آرا ،دموکراسي ،تساوي در برابر قانون  ،اصالح ساختار
نظام انتخاباتي گذش��ته است .آيا عادالنه اس��ت که از يک حوزۀ انتخابيه با جمعيت سيهزار نفر،
يک نماينده انتخاب گردد و در حوزۀ انتخابيه ديگر  با جمعيت صدهزار نفر نيز يک نماينده.
بعد از اصالح نظام انتخابات و از جمله تناسب ميان جمعيت و تعداد نمايندگان هر حوزۀ انتخابيه
در عرصۀ قانونگذاري -اجراييکردن آن در مرحلۀ عمل ،س��ختتر و دشوارتر از همه خواهدبود .در هنگام اجراي انتخابات از جمله در مرحلۀ تقسيمبندي حوز ههاي انتخاباتي ،بايد اقدا مهايي
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صورت گيرد ،تا در فرايند اجراي انتخابات ،حقوق انتخاباتي شهروندان نقض نگردد .قبل از همه
احصائیه سراس��ري جامع و کامل بايد در دستور کار دولت قرار گيرد و در اولين فرصت عملياتي
گردد ،تا تعداد  نمايندگان هر حوزۀ انتخابيه بر معياري که قانون بر حسب جمعيت مشخص نموده،
معين ش��ود و تناس��ب ميان جمعيت و تعداد نمايندگان رعايت گردد .از طرفي حوزهبندي بايد از
س��وي مرجع موردنظر با بيطرف��ي کامل صورت گيرد و از دخالتدادن معي��ار قومي و نژادي و
غيره خودداري گردد .از طرفي ،اصالح  س��اختار تقس��يمات اداري کشور چه در عرصۀ قانوني و
اجرايي ،با توجه به اينکه در اعضاي انتخابي مش��رانوجرگه ،معيار واليت و ولس��والي به رسميت
شناخته ش��ده ،الزم و ضروري اس��ت .وانگهي کوچکبودن حوز ههاي انتخاباتي به انداز هاي که
انتخابکنندگان با خصوصيات اخالقي و منش سياسي نامزدها آشنا گردند ،الزم و ضروري است.
تهاي عملياتيش��دن
قهاي حوز ههاي انتخاباتي از ديگر ضرور 
دسترس��ي آس��ان مردم به صندو 
حقوق انتخاباتي شهروندان افغانستاني ميباشد .اين مسأله بر  اجراييشدن حق رأي ساکنان مناطق
مرکزي و صعبالعبور ،تأثير بهسزايي خواهد داشت.
بههرحال ،اجراييش��دن هنجارهاي حقوقي پذيرفتهش��ده در امر توزيع کرس��ي نمايندگي و
تقس��يم حوز ههاي انتخاباتي ،مستلزم عزم و اس��تراتژي ملي در حوز ههاي قانونگذاري و اجرايي
است که تاکنون در عرصۀ قانونگذاري صرفاً قانون انتخابات مربوط به شوراهاي واليتي از سوي
قانونگذاران تصويب شدهاست .در ساير ارکان قدرت ،نياز به قوانين انتخاباتي متعددي است که
بايد به تصويب شوراي ملي برسد .در مرحلۀ اجرا نيز وظيفۀ کميسيون مستقل نظارت بر انتخابات
بسيار سنگين خواهد بود که اداره و نظارت بر انتخابات را به عهده دارد.
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مقدمه

ِ
دینامیک قدرت شبکههای سیاسی-
انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۰۹دریچهای ،برای تحلیل
اقتصادی در افغانستان است .این انتخابات فرصتی را فراهم کرد که یکبار دیگر پیمانها و میثاقها،
بین شبکههای سیاس��ی مورد مذاکره قرارگیرد .این نوشته  ،نزاعها و درگیریهای درونشبکهای
را بر اس��اس شکافها و س��نخبندیهای هویتی در فرایند انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۰۹مورد
بحث و ارزیابی قرار میدهد .همچنین این نوش��ته نش��ان میدهد ،که چگونه شبکههای سیاسی-
ِ
هویت قومی در نمادسازیها و گفتارهای
اقتصادی با تمسک به هویتهای گروهی ،به خصوص
استراتژیک انتخاباتیشان ،جلب آراء کردند .هم چنین نگارنده میکوشد چانهزنیها  ،دادوستدها
(روابط ارباب-رعیتی) و معامالت میان رهبران ش��بکهای وحامیانشان را تحلیل و ارزیابی نماید.
این تحقیق ،دو ش��بکۀ کال ِن حریف ،یعنی شبکۀ حامیان داکتر عبداهللعبداهلل ،عضو سابق جمعیت
اس�لامی و ش��بکۀ حامیان رییسجمهور کرزی را ،مورد بررس��ی قرار میدهد .این دو کاندیدای
 . 1استاد دانشگاه و پژوهشگر.
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ِ
ِ
ریاس��تجمهوری با استفاده از ِ
سیاست هویتمحور در مبارزات
سیاس��ت ارباب-رعیتی و
روش
انتخاباتیشان جلب حمایت کردند.
مبارزات انتخاباتی این دو کاندیدا درس��ال  ۲۰۰۹نمونۀ کاملی از کارکر ِد سیاست شبکهای در
افغانستان است .این مقاله به سه رابطۀ عمده سیاست شبکهای در فرایند انتخابات میپردازد.
 )1شبکۀ فردی که حو ِل افراد قدرتمند شکل میگیرد.
 )2رهبران و بزرگان قومی و قبیلهای.
  )3مقامات محلیِ والیات و ولسوالیها .
  هر یکی از نامزدهای مذکور به این ساختار شبکهای ،متکی بودند .این مقاله مشتمل برتحقیق
میدانی سهماهه در سهناحیۀ شهر کابل و بیش از  ۳۰مصاحبه با نخبگان دولتی ،جامعۀ مدنی واحزاب
سیاسی میباشد.
سیاسیسازی هویتها

بخش نخست مبتنی برتحلیل گفتمانی است .دراین مقاله تالش شده تا با استفاده از تکنیکهای
تحلیل گفتمانی ،بهرهبرداری دو کاندیدای عمده را ازشکافها و گسستهای هویتی نشان دهد.
تحلیل گفتمانی سخنرانیها ،پوسترها و تبلیغات این دو کاندیدا ،نشان میدهد که به چهنحوی آنها
از دالهای واضح اس��تفاده نمودند تا اقشار مش��خصی در جامعه را مخاطب قرار دهند .نامزدهای
مزب��ور ،تالش کردند مرزهای ثابتی از س��اختار اجتماعی قومیت را با سادهس��ازی پیچیدگیهای
جامعۀ افغانستان ترسیم کنند.
تحلیل گفتمانی گفتهها و س��خنرانیهای این دو کاندیدا نشان میدهد که هردو نامزد روایتی
از بیعدالتیِ   قومیمنطقهای را با تولید خوانش خاص و سادهش��ده از س��هدهه جهاد و جنگهای
داخلی ارائه دادند .تفس��یر و روایت مزبور ،در پیامها و شعارهای آنها بهصورت ضمنی و صریح،
در گفتارها و بازنماییهای آنها تجلی کردهاس��ت .این روایتها را میتوان در مختصات قومی-
سیاس��ی گفتما ِن نامزدها و بهطور کلی استراتژیهای سیاسی آنها ،مالحظه نمود .تحقیق میدانی
نشان میدهد که چگونه کاندیدها ،قوم را به عنوان یک ابزار برای بسیج مردم استفاده کردند  .
محو ِر گفتارها و س��خنرانیهای رئیسجمهور کرزی و عبداهللعبداهلل  براس��اس هویت قومی
بود و نه پالیس��یهای حکومتداری .بهعنوان مثال قسمت عمدۀ سخنرانیهای این دو نامزد حول
ِ
عدالت سیاس��ی و وح��دت ملی میچرخید.
مس��ایل هویتی مانند شاملس��ازی اق��وام در دولت،
بحثهای محتوایی در ارتباط با پالیس��یها در مبارزات ای��ن دو نامزد کممایه بود .بهعنوان نمونه،
یکی از پیشنهادات اصلی داکترعبداهلل تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی بود .با وجود این ،در
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هیچیک از صحبتهایش وی به تفاوت میان این دو و دالیل برتری نظام پارلمانی نپرداختهاست.
درع��وض ،این نامزدها مس��ایلی را مورد بحث قرار دادند که ب��رای منطقه و قوم خاصی مهم بود.
بهعنوان نمونه ،مسایلی از قبیل تهدید طالبان ،تأمین امنیت ،حضور سربازان خارجی ،و خط دیورند
میان افغانس��تان و پاکستان برای پشتونها مطرح نمودند .آنها برای مخاطبان هزاره نیز درارتباط با
مس��ائلی مانند منازعۀ کوچیها و هزارهها ،اعمار جادۀ کابل-بامیان و تبدیل دو ولسوالی  پرنفوس
جاغوری و بهس��ود به والیت ،سخن گفتند .همچنین برای کسب حمایت تاجیکها و ازبیکها،
مس��ایلی مانند جذب جهادیها در ساختار قدرت و عدالت اجتماعی و سیاسی مطرح نمودند .در
حالیکه استراتژیهای محلمحور در دموکراسیهای بزرگ معمول است ،اما در افغانستان ،بهرغم
شعار وحدت ملی این استراتژیها بنیان روشن قومی و جنبۀ مناقشهای داشت.
روایت رییسجمهور کرزی

در گفتمان رییسجمهور کرزی ،مرزبندی روش��نی میان دورۀ جنگهای داخلی (جنگهای
تنظیمی)  با دورۀ بعد از سال  ۲۰۰۱که او آنرا دورۀ اقتدار ،صلح و توسعه تعریف میکرد ،ترسیم
میشد .درترسیم چنین تمایزی ،رییسجمهور کرزی ،در حالیکه هویت قومی خود و نقش قوم-
محلگرایی را در شکلگیری اقتدار نخبگان سیاسی در افغانستان ،کماهمیت تلقی مینمود ،تالش
ک��رد خود را بهعنوان معم��ار گذر از بیثباتی به ثبات ،معرفی کند .این نوع شخصیتس��ازی در
ش��عارهای انتخابی او «رأی به کرزی ،رأی به ثبات» و «رأی به کرزی ،رأی به رفاه و افغانس��تان با
افتخار» و «رأی به کرزی ،رأی به افغانستان و صلح» بهروشنی نمایان بود .دالهای عمدۀ این گفتمان
عبارت  از «وحدت ملی» و «پیشرفت» بودند.
تأکید رییسجمهور کرزی بر مفهوم وحدت ملی که  به روشنی در سخنرانیها و پوسترهایش
در گوشه و کنار شهر چندقومی کابل دیده میشد  ،بهروشنی ضد تنظیمی بود« :کرزی نماد وحدت
ملی»« ،افغانستان برای همۀ افغانها»« ،راه ما راه صلح» .با اشارۀ غیرمستقیم به گذشتۀ جهادی داکتر
س��تم
عب��داهلل رقیب اصل��یاش درانتخابات ،رئیسجمهور کرزی وانمود به تفکیک ،میان ظلم و
ِ
جنگهای داخلی و تالش جهت جذب همکاری ش��بکههای عمدۀ سیاسی در ساختار دولت ،به
عنوان پیشرفت مهم در راستای وحدت ملی ،مینمود.
همچنین او خود را بهعنوان یک چهرۀ ملی که در راس��تای فرو نشاندن روحیۀ جنگی در میان
نخبگان تنظیمی از طریق جذب آنها در درون دولت شبکهای تالش کردهاست ،مطرح میساخت.
با توجه به اینکه وی معامالت سیاسی با بسیاری از شبکههای قومی–محلی داشت ،خود را بهعنوان
ی��ک چهرۀ ملی که اختالفات گروهی را از میان بردهاس��ت ،مط��رح کرد .رییسجمهور کرزی،
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درگفتما ِن انتخاباتیاش با تضاد صلح در برابر جنگ ،ثبات در برابر جنگ گروهی را برجسته کرد.
چنین بازنمایی علنی ،تمایز روش��نی میان حکومت و گروههای مخالف ترسیم کرده و در جریان
مناظرۀ زندۀ تلویزیونی میان سه کاندید عمده قبل ازانتخابات اعالم نمود:
«هفتس��ال قبل زمانی ک��ه من قدرت را در اختیارگرفتم ،این کش��ور ویران ش��ده بود ،هیچ
حکومت و بوروکراس��یای وجود نداشت .تنظیمها با همدیگر جنگ کردند و همهچیز را خراب
کردند .به این کشور نگاه کنید ،آزاد شده و پیشرفت نموده است .ما باید آن را نگه داریم .ما باید
این پیش��رفت ،وحدت ملی ،نابودی جنگ و س�لاح ،و از میان بردن جنگهای گروهی را جهت
دستیابی به صلح و وحدت برای همۀ افغانها ،حفظ نماییم».
روایت کرزی بر هیچ  قرینهای جهت اثبات ادعایش نس��بت به وحدت ملی اس��توار نیست .او
اتحاد با شبکههای قومی-قبیلهای را بهعنوان سندی برای ائتالفسازی دموکراتیک تلقی میکند.
برای او دموکراس��ی و وحدت ملی جایگزین هر نوع بحث��ی در خصوص گروهگرایی قوممحور
میش��ود« :رأی به کرزی ،رأی به دموکراس��ی و حکومت مردم ».از نظر کرزی« ،دموکراس��ی» و
«وحدت ملی» نمادها و نش��انههاییاند که چانهزنیها و معامالتی که با رهبران ش��بکههای سیاسی
انجام گرفته است ،را پنهان میکند.
«پیش��رفت» یکی دیگر از دالهای مهمی بود که توسط کاندیداها به شیوههای مختلفی ساخته
و صورتبن��دی گردید .یکی دیگر از دالهای مبارزات انتخاباتی رییسجمهورکرزی پیش��رفت
ب��ود که بر «بازس��ازی» بعد از جنگ داخلی معطوف گردید و اس��تدالل نمود که پیش��رفتهای
اجتماعی-اقتصادی برای همۀ افغانها ،در این دروه یکس��ان بودهاس��ت .این نوع تصویرس��ازی و
بازنمایی گفتمانی از دورۀ پس��ا بن ،ایجاد صلح و دولتس��ازی را با شخص رییسجمهور کرزی
پیوند میزند .وی در اظهار نظری میگوید:
«بزرگترین دس��تآورد ما  درطول هفتسال گذشته ،پس از س��هدهه جنگ ،این است که
امروز افغانستان خانۀ همۀ افغانها شدهاست .مهاجران از گوشه و کنار جهان به کشور بر میگردند.
امروزه پس از جنگ و خونریزی ،افغانس��تان خانۀ تکتک افغانها شدهاس��ت .امروزما بیش از
 75000محصل در دانش��گاهها داریم که از این میان  25000نفرازآنان را زنان تشکیل میدهند .ما
جاده ،مکتب و کلینیک داریم .ما بهسوی حکومت توسط مردم و برای مردم در حرکت ایم».
با وجود این ،با توجه به تداوم نزاع و درگیری پس از موافقتنامۀ بُن ،میان ش��بکههای سیاسی
در داخل دولت و آنهایی که خارج از دولت در برابر حکومت میجنگند (مانند طالبان و حزب
اسالمی) و همچنین تأکید بر تحوالت مزبور در زمینۀ پیشرفت و وحدت ملی منحرفکننده است.
ش��عارهای رییسجمهورکرزی  ،با ایجاد روایتی در م��ورد مردم بیپناهی که هیچ گزینهای بهجز
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انتخ��اب وی ندارند ،حتی از این هم فراتر رفت .وی به نحو ماهرانهای خود را در جایگاه  منجی،
برای مردمی که خاطرات جنگهای داخلی و جنگ درونش��بکهای در ذهن و ضمیر بسیاری از
افغانها تازه اس��ت قلمداد کرد .همچنین او میدانس��ت که این خاطرهها ،احساس��ات و عواطف
قشرهای مختلف جامعه را بر انگیخته وآنها را آمادۀ  بهرهبرداری سیاسی میسازد .در این روایت،
جن��گ داخلی بهعنوان دورهای جدا بازنمایی و تعریف ش��د .از نظر کرزی ،جنگ درونتنظیمی
دال کلیدی است که بهعنوان تهدید مستقیم علیه وحدت ملی ،ساخته شدهاست .از اینرو ،ترسیم
مرزها میان جنگ داخلی و وحدت ملی ،میان ثبات و بیثباتی  توس��ط او ،بر تأثیرگذاری گفتمان
انتخاباتیاش میافزود .در نتیجه ،این گفتمان که توسط رییسجمهور کرزی ارائه میشد ،ضرورتاً
همکاری اس��تراتژیک او را با  جهادیها و  ش��بکههای سیاسی  ،بهمنظور دستیابی به آراء  ،کتمان
میکرد (در بخش بعدی توضیحات بیشتر ارایه میگردد).
روایت داکتر عبداهلل

داکتر عبداهلل با تالش برای ارایۀ یک بدیل ،روایت متضادی را نسبت به کرزی  ترسیم میکند
ولی تصویرش از افغانستان معاصر بههمان اندازۀ کرزی جانبدارانه است  .جهاد شاید اساسیترین
نشانه در روایت عبداهلل بود .بر خالف روایت کرزی ،درمورد وحدت ملی ،روایت عبداهلل بر مفهوم
بیعدالتی و بیگانگی مردم با نظام ،متمرکز بود .شعار اصلی مبارزات انتخاباتی وی تغییر و امید بود
که در نهایت وی کل شبکۀ ائتالف خود را به این عنوان مسمی نمود .با وجود این ،روایت وی از
طریق ارزشهای نمادین جهاد و شهادت امکانپذیر گردید .سخنرانیهای مبارزاتی عبداهلل بهطور
کلی با ستایش از جهاد آغاز میگردید« :اجازه دهید به روح همۀ شهداء ،به خصوص شهید بزرگ
احمد شاه مسعود درود بفرستم ».پوسترهای تبلیغاتی با شعارهایی مانند «خون شهدا ضامن آزادی
و حاکمیت ملت اس��ت» و «با تجلیل از جهاد ما میتوانیم دوباره ملت را بس��ازیم» ،در تمام ش��هر
پخش بود .داکتر عبداهلل ،تصمیمش را جهت ورود به انتخابات به عنوان فرایند همهشمول در میان
جهادیهای جبهۀ متحد بازنمایی و تصویر نمود .بهرغم اینکه با پیوستن قسیم فهیم به عنوان معاون
او ِل کرزی ،این ائتالف عم ً
ال از هم پاشیده بود .در اصل  گفتمان داکتر عبداهلل  بهنحو غیرمستقیمی
گروه قومی خاصی را هدف قرار میداد .علیرغم اینکه این گفتمان خاطرات جنگهای داخلی،
ویران��ی و آثار ناش��ی از آن را برای تع��دادی از افغانها دوباره زنده میکرد ،ام��ا برای عبداهلل و
طرفدارانش توس��ل وی به جهاد  ،روزهای درخش��ان جهاد و زمانی که او یکی از فرماندهان مهم
بود ،تداعی مینمود .وی در یکی ازسخنرانیهای مبارزاتیاش ،اعالم نمود:
«در سهس��ال گذشته ،ما با دوستان مجاهد در حال مذاکره بودیم تا یک جبهۀ متحد را تشکیل
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دهیم .در مالقاتهایی که داشتیم ،موافقت کردیم که یک مجاهد را به عنوان نامزد انتخاب نماییم.
آنها این بار سنگین را بر دوش من گذاشتند .من به همۀ مردم افغانستان و به برادران مجاهد وعده
میدهم که من خواستهها و آرزوهای شما را با آوردن امنیت و فضای برادری و عدالت اجتماعی
برآورده خواهم ساخت .من احیای حقوق تلفشده را برای مجاهدین تضمین میکنم».
س��تایش از جهاد بر خوانش متفاوت از تاریخ افغانس��تان داللت میکند؛ خوانش��ی با لحظات
متفاوت از فرصت و خطر .نخس��ت ،این روایت دوران ظاهرا ً درخش��ان جنگ مجاهدین در برابر
شوروی و پیروزی آنها را بازنمایی میکند ( .)۱۹۹۲-۱۹۷۹دوم ،بهنحو غیر مستقیمی دورۀ تسلط
مجاهدین در س��الهای جنگهای داخلی  ( ،)۱۹۹۶-۱۹۹۲بهخصوص س��لطۀ یک شبکۀ سیاسی
قومی–منطقهای و بهویژه شبکۀ جمعیت اسالمی قوم تاجیک را که عبداهلل به وی تعلق دارد تداعی
میکند .س��وم ،این روایت به دخالت بینالمللی پ��س از  ،۲۰۰۱زمانیکه مجاهدین و بهخصوص
حزب جمعیت بر وزارتخانههای عمده از جمله وزارتخانههای امنیتی کنترل داش��تند ،اش��اره
میکن��د و در نهای��ت ،این روایت ب��ه دورۀ پس از آن که اکثر مجاهدین بهش��مول داکتر عبداهلل
بهوسیلۀ کرزی از قدرت طرد شدند ( ،)۲۰۰۴-۲۰۰۲داللت میکند .از اینرو ،این روایت خوانش
جدیدی است از تاریخی که گویا بر تالش یک قوم–منطقه در برابر قدرتهای خارجی و هژمونی
قوم پشتون مبتنی بودهاست .بنابراین با این روایت ،عبداهلل به همۀ مردمی که از حکومت کرزی دل
خوشی ندارند ،متوسل نمیشود ،بلکه به گروه  خاص قومی سیاسی در جامعه توسل میجوید.
عبداهلل درست مانند کرزی از مفهوم پیشرفت در سخنرانیهای انتخاباتیاش استفاده میکند .با
وجود این ،برخالف کرزی ،دکتر عبداهلل سطح باالی فساد حکومت ،مطلقالعنانی دولت ،و حذف
و طرد برخی از گروههای قومی و سیاس��ی را از فرایند سیاس��ی و اقتصادی دولتسازی ،برجسته
میسازد .در سال  ۲۰۰۹در والیت پروان ،او بر شعار وحدت ملی به عنوان چشمانداز آیندۀ تحت
رهبری خودش جهت برآوردهشدن وعدۀ جهاد تأکید کرد:
«من به ش��ما وعده میدهم که تعلیم و تربیه را به نس��ل جوان برگردانم؛ حقوق ش��ما را به شما
برگردانم ،توسعه و حقوق زنان را بیاورم؛ حقوق مجاهدین را به آنها برگردانم تا عدالت اجتماعی
ایجاد شود .من وعده میدهم که عدالت اجتماعی را بیاورم تا تفاوتی میان شمال و جنوب و شرق
و غرب و مرکز وجود نداش��ته باش��د .تفاوتی میان پشتونها ،فارس��یزبانان ،ازبیکها ،هزارهها و
ترکمنها وجود نداشته باشد».
در اس��تادیوم ورزش��ی کابل در  ۱۷آگس��ت  ۲۰۰۹وی یکبار دیگر وحدت ملی را بهعنوان
بدیلی در برابر تمرکز قدرت در دس��ت یک فرد تعریف کرد .در س��خنانش ،او فس��اد کرزی را
به مناس��باتش با قدرتهای غرب پیوند زد و کوش��ید تا از بیباورشدن افغانها به مؤثریت مداخلۀ 
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خارجی استفاده کند:
«ما نمیخواهیم که قدرت در دست یک شخص باشد ،یک خانواده ،یک مافیا و یک فروشندۀ
مواد مخدر باش��د .ما میخواهیم که قدرت با ش��ما مردم باشد .ما وحدت ملی میخواهیم و فرقی
نمیکند ش��ما به کدام نژاد ،ق��وم و مذهب تعلق دارید .امروز ،امپراط��وریای که با پول کاغذی
ساخته شدهبود (اشاره به دالرهای آمریکایی) شکسته شدهاست .همه با ما است ،مردم با ما است و
هم چنین خدا با ما است».
تقابل ش��دید گفتار و نمادگرایی که در مبارزات انتخاباتی بهکار گرفته میشود ،در انتخاباتی
ک��ه هم به لحاظ ماهیت رقابتی و هم برادعاهای فرد خاصی میچرخد ،ش��اید غیرمنتظره نباش��د.
عالوه بر آن ،این که قوم-منطقهگرایی متن مهمی در نظم نمادین سیاس��ت افغانس��تان و انتخابات
ریاس��تجمهوری افغانس��تان باقی میماند ،با توجه به تاریخ و ضعف موجود ملیگرایی مدنی در
کشور ،نباید موجب تعجب گردد.
مرکزی��ت و محوریت قومیت و نژادگرایی در مبارزات انتخاباتی کاندیداها حتی از نمایههایی
که در ش��هر چند قومی کابل اس��تفاده شدهبود ،آشکار اس��ت .کاله و لنگی دو نماد عمدۀ قومی
اس��ت که بهس��ادگی مورد بهرهبرداری قرار گرفت .بهعنوان نمونه ،تصویرهای کرزی در منطقۀ 
دشت برچی (که اکثریت جمعیت آن را هزارهها تشکل میدهند) با لنگی هزارگی بود ،در منطقۀ 
خیرخانه (با اکثریت تاجیک) با قرهقول ،کالهی که وی معموالً بهسر میگذارد  .در منطقۀ کارته
نو (با اکثریت پش��تون) لنگی پشتون بهسر داشت .همچنین عبداهلل ،کاله پکول بهسر گذاشت تا به
حامیان تاجیکش متوسل شود ،از لنگی پشتون استفاده نمود تا نگاه پشتونها را بهخود جلب نماید.
با وجود این ،بهرغم این بازی س��طحی نمایش پایگاهِ ملی ،کاندیداها در واقع حمایت پایگاههای
قومی-منطقهای را بهدست آوردند.
بر اساس تصویر شمارۀ   ۱نتایج انتخابات در سطح ولسوالیها نشان میدهد که روایت قومی در
جلب آراء مؤثر بوده است .در حالیکه که کرزی بیشتر آراء خود را از منطقه پشتوننشین جنوب
بهدس��ت آورد ،عبداهلل بیشترین آراء خود را از والیات شمالی و غربی بهدست آورد .در مناظق و
والیات مرکزی غزنی و دایکندی ،بشر دوست ،به عنوان سومین کاندید بیشترین رأی هزارهها را
بهدست آورد.
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تصویر :۱

 .3شبکههای سیاسی ،فرصتها و دولت

این بخش س��ه نوع مناسبات اربابرعیتی را که دو کاندید ریاستجمهوری ،کرزی و عبداهلل
از آنها اس��تفاده نمودند تا آراء مردم را بهدست آورند ،مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد .این
شبکهها عبارت بودند از:
 )1شبکۀ فردی که حول افراد قدرتمند شکل میگیرد؛
 )2رهبران و بزرگان قومی و قبیلهای؛
  )3مقامات محلی والیات و ولسوالیها؛
انتخابات ریاس��تجمهوری س��ال  ۲۰۰۹نش��ان میدهد که مناس��بات اربابرعیتی ،در شکل
کنون��یاش ارتباط واضحی با هویته��ای اجتماعی و بهخصوص قومی��ت دارد .داکتر عبداهلل و
رییسجمهورکرزی ،هر دو به شبکههای قدرتمن ِد عمده متوسل شدند اکثر تحلیلگران افغانستان
زدوبندهای سیاسی را در حد معامالت میان نخبگان (افراد) میدانند اما از دید این تحقیق ،شبکههای
سیاس��ی-اقتصادی نقش اصل��ی را در معامالت قدرت بازی میکنند .ای��ن نخبگان نمایندگی از
ش��بکههای خاصی میکنند که ظرفیت سازمانی ش��بکههای مذکور (پول ،اطالعات ،تخصص و
مشروعیت) ،در حفظ و گسترش قدرت شبکۀشان نقش بازی میکند .رهبران کاریزماتیک قومی-
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ش��بکهای مسئولیت انسجام و موثریت این ش��بکهها را بهعهده دارند .نقش رهبر ضروری است اما
نباید بدینمعنی باشد که ما تحلیل خود را صرفاً به رهبر سیاسی محدود کنیم .در فضای رقابت میان
شبکهها ،ضعف رهبری در یک شبکه ،مجال نفوذ و جلب را برای شبکههای رقیب فراهم میکند.
ع�لاوه ب��ر این در انتخابات ،کاندیدای رقی��ب در تالش این بودند تا با رهبران ش��بکههای فردی
مستقیماً وارد معامله شوند تا از این طریق بتوانند میدان بازی پیچیده ارباب-رعیتی را کنترل و حفظ
نمایند .برای حفظ اختصار ،به این شبکههای سیاسی با نامبردن ازرهبرانشان اشاره خواهیم کرد.
رییسجمهورکرزی نس��بت به نامزدان دیگر در زمینۀ جلب حمایت ش��بکههای عمدۀ سیاسی
موفق بود .موافقتهایی با رهبران قومی منطقهای ذیل بهعلت پایگاه مردمی آنها صورت گرفت:
محمد محقق و کریم خلیلی ،برای رأی هزارهها ،جنرال عبدالرش��ید دوستم برای رأی ازبیکها و
مارش��ال فهیم و اسماعیلخان برای رأی تاجیکها ،ش��یرمحمد آخوندزاده در هلمند ،و برادرش
احمد ولی کرزی برای رأی پشتونها در قندهار .سایر افراد قدرتمند مانند عبدالرب رسول سیاف،
عبدالحق احدی ،گلآغا ش��یرزی و پیر گیالنی ،به علت ش��بکههای  قدرت فعالش��ان به خدمت
گرفته ش��دند تا پایگاه مردمیشان .بهعنوان نمونه ،سیاف ،مجددی و پیرگیالنی ،بهعلت ارتباط و
پیوندی که با حلقات محافظهکار درکشور داش��تند ،انتخاب شدند .کرزی بهنحو موفقیتآمیزی
مارش��ال فهیم ،عالیترین فرماندۀ جمعیت اس�لامی را برای معاونیت اول ریاستجمهوری جهت
فروپاش��اندن ش��بکۀ جبهه متحد ش��مال انتخاب نمود .جبهۀ متحد ائتالف سستی از چندین شبکۀ 
جهادی بود که بهعلت سیاس��تهای کرزی از س��اختار قدرت کنار زده ش��ده بود .کریم خلیلی،
بهعنوان معاون دوم رییسجمهور کرزی ،باقی ماند .کرزی تعدادی از افراد قدرتمند پشتون ،مانند
گلآغا شیرزی را تشویق و وادار نمود که از انتخابات کناربرود .جالب اینکه ،تصمیم کرزی مبنی
بر اجازهدادن جنرال دوس��تم ،رهبر جنبش برای بازگشت به افغانستان از تبعید در ترکیه ،نشان داد
که کرزی میدانس��ت که او بدون حمایت این شبکهها( ،بهدلیل نداشتن هواداران فراقومی و پایۀ 
قدرت) برنده نمیشود.
از س��وی دیگر  ،داکتر عبداهلل  برای جذب برخی از متنفذین درس��اختارقدرت ش��بکهایاش
تقال کرد .عطا محمد نور ،والی بلخ و برهانالدین ربانی ،رهبرمعنوی جمعیت اسالمی ،مهمترین و
چشمگیرترین چهرهها برای بهدستآوردن آراء تاجیکها بودند .آقای ربانی ،عبداهلل را بهصورت
رس��می تأیید نکرده بود .شبکههای قدرت عبداهلل در میان پش��تونها ،هزاره و ازبیکها عمدتاً از
شبکههای دارای قدرت دس��ته دوم ،مانند سیدحسین انوری و قربانعلی عرفانی تشکیل شدهبود.
معاونان داکتر عبداهلل نس��بتاً افراد و چهرههای ناشناختهای مانند همایون واصفی (از قوم پشتون) و
داکترچراغعلی چراغ (از شیعیان) به ترتیب به عنوان معاونان اول و دوم داکترعبداهلل بودند.
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تحقیقات مردمشناس��ی نش��ان داد که اتخاذ چنین ن��گاه ابزارگرایان��های در فرآیند انتخابات
ریاستجمهوری همهگیر بود .علت آن نیز عمدتاً به این دلیل بود که رهبران شبکهای نشان دادند
ک��ه آنها مایل به فروش آراء هس��تند و ن��ه ایجاد ائتالفه��ای دوامدار ،و عالقهمندی چندانی به
حمایت از اربابان قومی-منطقهای ندارند.
ساختار این شبکههای قدرت ،بر اساس اصل مقابله بهمثل ،شکل گرفته بود .درحالیکه کرزی
مقامهای وزارت ،قراردادهای حکومت و بودجۀ توس��عهای را بهعنوان منابع سیاسی به این حامیان
وعده داده بود ،حامیان ش��بکهای کرزی ،مانند محمد محقق ،رهبر حزب وحدت اس�لامی مردم
افغانس��تان و یکی از ش��بکههای سیاس��ی قدرت درمیان هزارهها ،بهصورت رسمی پنج وزارت را
برای شبکۀ سیاسیاش از کرزی خواستار شدهبود .عالوه برآن ،محقق خواستار قدرت تعیین افراد
به س��متهای مهم دولتی و همچنین تبدیل ولس��والیهای جاغوری و بهس��ود به والیت شدهبود.
بههمینترتیب ،به جنرال دوستم نیز دو وزارت وعده داده شدهبود .خواستههای قربانعلی عرفانی،
رهبر ش��بکۀ سیاسی حزب وحدت اس�لامی ملت افغانستان که با عبداهلل ائتالف کرده بود ،تصویر
خوبی از ماهیت تقاضاهایی که صورت گرفته بود ،ارائه میدهد .او ش��رایط خود را به این ترتیب
علناً اعالم کرد:
بیستدرصد ازحقوق سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هزارهها در داخل دولت ،ساخت
سرک مناطق مرکزی افغانستان از کابل تا هرات ،حل عادالنۀ نزاع میان کوچی و هزارهها و ارتقاء
دو ولسوالی (مناطق مرکزی) به والیت.
این  معامالت ش��بکهای قومی-منطقهای ،حتی در سطح محلی تأثیرداشت .نتایج انتخابات در
س��طح ولس��والیها اهمیت نقش��ی که این متنفذین در چرخش آراء ،به خصوص به طرفداری از
کرزی ایفا نمودند را تأیید میکند .با وجود این ،دادههای مذکورهمچنان نش��ان میدهد که توان
و میزان مانور قدرت آنها به عنوان رهبران شبکۀ فردی در مناطق و حوزههای مختلف ،نه حتمی
و نه دایمی است .در حالیکه دوستم در والیت جوزجان بسیار موفق بود در والیت فاریاب موفق
نبود .محقق و خلیلی در بامیان و وردک موفق بودند ،با وجود این در دایکندی و غزنی نتوانس��تند
موفق باش��ند .به علت اینکه بشردوست اکثریت رأی هزارهها را در این دو والیت بهدست آورد.
بههمین صورت ،مارش��الفهیم ،نتوانس��ت رأی تاجیکها را در والیت خودش پنجشیر و والیت
همج��وار ،پروان برای کرزی به دس��ت بی��اورد  .با توجه به این رویداده��ا ،جای تعجب نبود که
نامزده��ا تالش کردند تا معامالت گس��ترده  انجام دهند .تصمیم مبنی بر اجازهدادن به برگش��ت
دوستم از تبعید و توانایی وی به جمعآوری رأی دستکم در برخی از والیات ،برای کرزی بسیار
حیاتی بود .همانگونه که یک نمایندۀ زن از والیت جوزجان درپارلمان توضیح میدهد« :میتوانم
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بگویم که بازگشت دوستم یکروز قبل از انتخابات تأثیر بسیارعمدهای بر حامیان و طرفداران وی
داش��ت که به کرزی رأی دهند .بیش��تر ازبیکها از کرزی ناراحت بودند .با وجود این ،وقتی که
دوستم حمایتش را از کرزی اعالم نمود بیشتر ازبیکها ازوی پیروی نمودند .دستکم ،در والیت
جوزجان این بهروشنی معلوم شد .مشاور ارشد کرزی هم چنین تأیید و اشاره میکند که فراخوان
دوستم موج را به نفع کرزی ،تغییر داد».
در س��طوح محل��ی ،ش��بکههای اربابرعیتی مانند دوس��تم بهصورت علنی ب��رای کاندیدای
طرفدارش��ان تبلیغ و مبارزه نمودند .در مبارزات انتخاباتی ،این شبکهها بهنحو مناسبی از نمادهای
فرهنگ��ی و همچنین صورتبندی و طرح آرمانهای جمعی قومی-منطقهای ،همانگونه که خود
آنها را تعریف مینمودند ،اس��تفاده کردند  .رهبران سیاس��ی به صورت گس��تردهای به مناطق و
محالتش��ان س��فر نمودند تا ش��خصاً حمایت مردم را جلب نمایند .روزی که دوستم به والیت
جوزجان ،پایگاه اصلی قدرتش ،س��فر نمود ،اعالم نمود« :ش��ما مرا دوس��ت دارید یا ندارید این
انتخاب ش��خصی ش��ما است .اما چون ش��ما وارد جنبش ش��دید  ،باید از تصمیمات و معاملهاش
حمای��ت نمایی��د .بیایید با هم متحد باش��یم و به دیگران اجازه ندهیم ک��ه از قربانیها و خونهای
ریختۀ شما سوءاستفاده نمایند .بیایید در کنار حامد کرزی قرارگیریم؛ و من به عنوان رهبر شما از
شما میخواهم با هم متحد بشویم و اطمینان دهیم که حامد کرزی در دور نخست انتخابات برنده
میشود ».بههمینصورت ،محقق به طرفدانش در والیت دایکندی گفت« :اگر من در میان این ۲۹
کاندید فرد بهتری را مییافتم بهشما میگفتم که به آن رأی بدهید .ملت من ،من دو خواسته از شما
دارم ،اول مشارکت کامل در انتخابات و دوم رای شما به کرزی».
شبکههای سیاسی بهعنوان میانجی و یا بهعنوان نمایندۀ کاندیداهای مطرح ریاستجمهوری،
نیروها و منابع س��اختار ش��بکهای خودش��ان را جهت بس��یج رأیدهندگان ،فراهم کردند .آنها
شبکههای سازمانی طرفدارانشان را در والیات ،ولسوالیها و قریهجات در دوران انتخابات ،بهکار
گرفتند  .مبارزات انتخاباتی معموالً متضمن گردهمایی بزرگ ،با تهیۀ غذا و وس��ایل حملونقل،
مالقات رودررو ،سازماندهی همایشها ،توزیع مواد تبلیغات انتخاباتی ،اهدای تحفه ،مانند روسری
و چادر به زنان ،یا پول به مساجد محلی و چسباندن پوستر بود.
عالوه بر شبکههای غیررسمی حامیان ،شبکههای سیاسی ،همچنین توانستند که از سایر منابعی
که در اختیار داشتند نیز استفاده نمایند .این منابع شامل استفاده از شبکههای تلویزیونی و رادیویی
جهت بسیج طرفداران و پخش تصویر منفی از کاندیدای مخالف ،میشد .برخی از قدرتمندترین
شبکهها ،ش��بکههای تلویزیونی و رادیویی خودشان را داش��تند از جمله خلیلی ،محقق ،دوستم و
سیاف .داکتر عبداهلل تنها قادر بود که به شبکههای تلویزیون نورین متکی باشد که ارتباط نزدیکی
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با جمعیت اسالمی دارند .برخی از رسانههای چاپی نیز از نامزدان حمایت و پشتیبانی نمودند.
فرصتطلبی و معامالت گروههای کوچکتر

در کنار معامالت و بدهبستانهای رهبران شبکههای قدرتمند ،گروههای متشکل دیگری نیز از
دادوستدهای انتخاباتی بهرهبرداری کردند .متنفذین محلی  ،بزرگان روستا و حتی بعضی از تجار با
کاندیدای عمده وارد چانهزنی و معامله شدند  .تحقیق مردمشناسانه در دفاتر انتخاباتی کاندیدا در
کابل نش��ان میدهد که رهبران محلی بهطور منظم به کاندیداهای مختلف نزدیک میشدند و در
بدل منابع ،کمکهای توسعهای و حتی پول نقد ،حمایتشان را اعالم مینمودند.
تحقیق این مقاله نش��ان داد که روس��تاییان ،نمایندگان قبایل  ،مسئوالن اتحادیههای تخصصی
مختلف در ش��هرها مانند اتحادیۀ دکانداران ،اتحادیۀ قالینبافان ،نویسندگان و انجمنهای هنری
و اتحادیههای جوانان بهطور منظم با هریک از کاندیداها دیدار؛ میزان رأی مش��خص را به آنها
پیش��نهاد و در عوض س��اخت استدیوم ورزشی جدید ،تأس��یس انجمن اجتماعی و یا انواع دیگر
همکاریه��ای مالی را از کاندیداها تقاضا میکردند .بهطور مثال در یکی از مالقاتها یک گروه
از زن��ان  درخواس��ت خود را چنین بیان کردند« :ما از زنان دش��ت برچ��ی نمایندگی میکنیم .ما
۳۰۰کارت رأیدهی داریم و ما به همکاریهای خویش در مبارزات انتخاباتی شما ادامه خواهیم
داد ،اما ما به همکاریهای ش��ما ضرورت داریم ».منظور در اینجا درخواس��ت حمایت مالی بود.
همچنان یک گروپ از بوکس��رها پیش��نهاد نمودند که در بدل همکاریش��ان برای تأمین امنیت
در روز انتخاب��ات ،کاندید مورد نظر با آنه��ا در خصوص اعمار و تجهیز کلپ بوکس همکاری
مالی کند .چنین خواس��تها و مطالبات در میان گروههای ه��ای متعدد به یک امر معمول تبدیل
شدهبود .هرچند نمیتوان پرداخت وجوهات مالی توسط کاندیداها را تأیید کرد ،اما این واقعیت
که گروههای مختلف ،حتی بهشکل آشکار برای اخذ وجوهات مالی چانهزنی میکردند؛ بهمیزان
وسیعی بر رفتارهای فرصتطلبانه و استفادهجویانۀ آنها داللت میکند.
تحقیق میدانی همچنین بهروشنی آشکار میسازد که این فرایند چانهزنی دوطرفه است .گروهها
ارزیابیه��ای خویش را در مورد نامزدهای اصلی بیان مینمودند ،در حالیکه نامزدها نیز در مورد
حامیان احتمالی و جلب حمایت آنان  بررسیها و محاسبات خویش را انجام میدادند .نامزدها ابتدا
برای  جذب حمایت خویش��اوندان دور و شبکۀ خانوادگی خویش اقدام میکنند .حس وفاداری
مبتنی بر قوم ،تعهد و روابط متقابل در س��طح محلی قوی است ،اما درسطح باالتر از این؛ نامزدان،
حمایت شبکههای مهم سیاسی ،که ظرفیت باالیی برای جلب حمایت رهبران محلی مانند (سران
قبایل ،مال امامان مساجد ،تجار محلی ،اربابها ،بزرگان قریه و  )...را دارا باشند ،جستجو میکردند.
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از نظر فرهنگ سیاس��ی دوتن از نامزدهای عمده؛ که در مهماننوازی ،توزیع وجوه مالی و دیگر
منابع از خود س��خاوت نش��ان دادهبودند ،بیشتر مانند یک خان قبیلهای عمل کردهاند .مهمانیهای
مجلل ،ارایۀ غذا و میزبانی منظم احزاب بخش عمدۀ مبارزات انتخاباتی آنها بودهاست.
ب��ا افزایش ناگهانی کمکهای بینالمللی و مهیاش��دن فرصت برای معاملهگری همراه با تعدد
بازیگران موجود ،حرکات و فعالیتهای اس��تفادهجویانه نیز ش��دت گرف��ت .نقل قول زیر نهتنها
گس��تردهگی استفادهجویی و فرصتطلبی ایجادش��ده در زمان انتخابات را آشکار میسازد ،بلکه
مشاهدات نویسنده را نیز تأیید میکند:
«دست باالی دست است .اکثر کس��انیکه در دفترهای مبارزاتی کار میکنند؛ کسانی نیستند
که برای پیروزی عبداهلل در انتخابات کار کنند ،بلکه کسانیاند که برای بهدستآوردن پول آنجا
هس��تند و از باال تا پایین فرصت بهدس��تآوردن پول را دارند .این مثل یک تجارت است .عبداهلل
از کش��ورهای خارجی پول بهدس��ت میآورد و بعد آنرا برای دوستان و نزدیکان خویش توزیع
میکند و آنها پول را برای دیگران توزیع میکنند .حتی آدمهای فقیر نیز از این خوان گس��ترده
بهره میبردند .هر روز حداقل  ۱۰۰۰نفر در اینجا (دفتر مرکزی کمپاین) میآیند .بهنظر من آنها
همه دزدها و افراد بیکارند که از والیات اینجا میآیند و هدف آنها بهدستآوردن پول عبداهلل
میباش��د .من فک��ر نمیکنم هیچیک از آنها بعد از بهدس��تآوردن پول ب��ه نفع عبداهلل کمپاین
کنند».
شبکه ارباب-رعیتی دولتی

عرصۀ سومی که در آن نامزدان ریاستجمهوری برای کسب حامیان بیشتر رقابت میکردند؛
ش��بکهها یا نهاده��ای دولتی مانند والیان ،ولس��والها ومقات محلی بودند .این ش��بکههای دولتی
درمواردی در تداخل با  نهادها وشبکههای قومی-سیاسی که در باال بحث شد قرار دارند .بهدلیل
س��اختار متمرکز قدرت ،در دوران بعد از س��ال  ۲۰۰۱رئیسجمهور کرزی از طریق ش��بکههای
ایجادش��ده در وزارتخانههای دولتی ،نهتنها توانس��ت والیان و ولسوالها را ،بلکه رؤسا و مدیران
والیات و ولسوالیها را نیز تعیین نماید  .شبکۀ وفادار به کرزی با استفاده از فرصتهای ایجادشده
بهطور مداوم دوس��تان و افراد متعهد به تیم خویش را در س��طوح مختلف پس��تهای دولتی مقرر
نمودند .این ش��بکههای حکومتی  بهخص��وص در جریان رقابتهای انتخابات��ی برای تیم حاکم
نفعآورست.
ش��بکههای مذکور نقش مهمی را در هماهنگساختن تالشها درسطح کشور بازی نمودند  .
بهطور مثال اس��داهلل خالد ،که قب ً
ال یک ش��بکۀ مستحکم را با استفاده از پست دولتی بهعنوان والی
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غزنی و قندهار در مناطق جنوب و جنوب ش��رق ایجاد کرده بود ،در انتخابات از این ش��بکه بهنفع
کرزی اس��تفاده کرد .عطامحمد ن��ور والی والیت بلخ و حاجی بهلول والی والیت پنجش��یر تنها
والیانی بودند که بهطور آش��کار حمایتش��ان را از داکتر عبداهلل اعالم نمودند .اتهامات گستردۀ
تقلب علیه مقامات دولتی در والیات و ولسوالیها نمایانگر نقش برجستۀ آنها درانتخاب دوبارۀ
کرزی در سال  ۲۰۰۹میباشد.
نتیجهگیری

انتخابات ریاس��تجمهوری س��ال  ۲۰۰۹ابعاد مختلف دینامیک قدرت در افغانستان را بعد از
 ۲۰۰۱نش��ان میدهد .ادعاهای نامزدان در رابطه به وحدت ملی درجریان انتخابات ،گاهی بهطور
ضمنی و زمانی هم بهشکل صریح  ثابت شد که غیر واقعی بوده و رویه و طرزالعمل آنها نشان داد
که این شعارها ظاهری است و اعمال نامزدان رنگ و بوی قومی-منطقهای داشتهاست .و در حین
باالگرفتن بحثها و گفتمانها ،شبکههای سیاسی رقیب با قومیساختن گفتمان انتخابات توانستند
بر میزان رأی خویش بیافزایند .در عینحال ،نامزدان با شبکههای سیاسی قومی قدرتمند به معامالت
پرداختند و گروههای محلی کوچک نیز به نوبۀ خود از دادوستدهای انتخاباتی بهره بردند.
عرصۀ سیاسی در افغانستان در انحصار شبکههای قدرتمند سیاسی-اقتصادی  ،گفتمان قوممحور
و تا حدی بزرگان ،منتنفذین و گروههای محلی است .انتخابات  ۲۰۰۹نمایانگر معامالت پیچیده و
متغییر میان این شبکهها و نقش آنها در نتیجۀ انتخابات بود .در انتخابات  ۲۰۱۴نیز بازیگران اصلی
عرصۀ رقابتهای سیاسی بهصورت بنیادی تغییر نکردهاند ،بلکه فقط قدرت و موضعگیری برخی
از ش��بکهها ممکن است تغییر کردهباش��د .در این دور مبارزات انتخاباتی نیز ،ما شاهد معامالت و
بدهبستانهای آشکار و پنهان و گفتمان قوممحور در سطوح مختلف هستیم .این نشان میدهد که
قدرت و کارکرد این ش��بکههای سیاس��ی-اقتصادی در سیاست افغانستان نهادینه شده و در آیندۀ
نزدیک منقضی نخواهد شد.

تأثیر بیطرفی حامد کرزی بر انتقال
مسالمتآمیز قدرت
سنجر سهیل

1

بیطرفی کرزی در انتخابات آتی میتواند سرآغاز یک سنت جدید در تاریخ سیاسی ما باشد.
او میتواند با بیطرفی خود در انتخابات تداوم و پیشرفت یک افغانستان مرفه ،باثبات و دموکراتیک
را تضمی��ن کند .در اینصورت هیچکس حق نخواهد داش��ت تا پس از اع�لام نتایج انتخابات و
انتقال صلحآمیز قدرت در هنگامیکه حامد کرزی دیگر به یک فرد عادی مبدل میشود ،دست
به انتقامجویی و تصفیه حس��اب سیاس��ی با او بزند ،بلکه باید وی را به عن��وان میراثگذار انتقال
صلحآمیز قدرت بهرسمیت بشناسد و از عزت و شرف و جایگاه سیاسی او دفاع کند.ما در تاریخ
سیاسی خود شاهد انتقال مسالمتآمیز قدرت از یک رییسجمهور منتخب به رییسجمهور دیگر
نبودهایم .حتا در نظامهای سیاسی غیردموکراتیک و یا سلطنتی ما نیز ،انتقال قدرت-اگر نه همیشه
ولی اکثراً -با خشونت و کشتار همراه بودهاست .بههمین علت اکثر حکمرانان سیاسی ما در پایان
دورۀ حکمروایی خود ،پیوس��ته تالش کردهاند تا بدون زور و خش��ونت از قدرت کنار نرفته و یا
خواس��تهاند بهنوعی اقتدار خود را از طریق دستنشاندههای خود تداوم ببخشند .این ِ
سنت سیاسیِ
 . 1صاحب امتیاز روزنامه ی هشت صبح و فعال جامعه مدنی.
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بد ،هنوز در فرهنگ سیاسی ما بهخوبی برجسته است .شاید یکی از دالیل عمدۀ آن این باشد که
حکمرانان ما در هنگام ختم اقتدار خود ،همیش��ه با این دله��ره مواجه بودهاند که اگر بعد از ختم
اقتدار در قدرت س��هم نداش��ته باشند ،ممکن است با انتقامجویی مخالفان سیاسی و کسانی که در
جریان اقتدار او آسیب دیده ،مواجه شوند.
در سیس��تمهای دموکراتی��ک که نهادها و قوانین حاکماند و سیس��تم بر اس��اس ش��فافیت و
حسابدهی عمل میکند ،هیچ سیاستمدار و حاکمیاز آیندۀ سیاسی خود پس از رفتن از قدرت
نگران نیس��ت .او میداند که در یک روند ش��فاف و دموکراتیک ،به قدرت رس��یده ،از نهادهای
دموکراتیک و قانونی پاسداری کرده و قانون را تطبیق کرده است .از جانبی ،همچنان این اطمینان
را دارد ک��ه در یک نظام دموکراتیک و قانونمن��د هیچ اقدامیعلیه وی نمیتواند برخالف قانون
صورت بگیرد .اما از آنجایی که تجربۀ ایجاد و تطبیق سیس��تمهای دموکراتیک ،جدید  است و
طبیعی است که از خألها و نواقصی رنج میبرد ،طبیعی است که حاکمان امروز ما از آینده نگران
باشند.
این نگرانی را میتوان این روزها در رفتارها و عملکردهای رییسجمهور کرزی دید .هرچند
حام��د کرزی تالش میکند تا در برابر افکار عامه ،اقداماتی انج��ام داده و اظهاراتی بیان کند که
نشانگر بیطرفیاش در روند انتخابات باشد ،اما فعالیتهای پشت پردۀ او کامال خالف چیزی است
که در مألعام انجام میدهد.
جدیدترین نمونۀ آن ،برگزاری جرگۀ تفاهم است .این جرگه که ظاهرا ً متشکل از افراد بانفوذ
از سراس��ر افغانستان اس��ت ،تالش دارد تا میان نامزدان نزدیک به حامد کرزی یک اتحاد جدید
انتخاباتی بسازد.ایجاد اتحاد انتخاباتی و کوتاهشدن فهرست نامزدان در هر انتخاباتی یک امر طبیعی
و خوب اس��ت .اما اگر این اتحادها به دس��تور و هدایت رییسجمهور صورت بگیرد ،بهصورت
واضح مداخله در روند انتخابات و آمادگی برای مهندس��ی آرا است .در شرایطی که در فهرست
موجود نامزدان انتخابات ریاستجمهوری ،نامزدان نزدیک به ارگ متعدد است و حتی هر کدام
از آنها منتظر این هس��تند تا رییسجمهوری بهعنوان نامزد مورد نظرش انتخابشان کند ،احتمال
مهندسی آرا میتواند به نتایج بسیار خطرناکی منجر شود.
نامزدان نزدیک به ارگ ،همتبارند و اگر رییسجمهوری هر یک از آنها را انتخاب کند ،در
گام نخس��ت آرای پشتونها را در انتخابات آتی بهشدت آس��یب خواهد زد و اختالفات در میان
آنها را شدت خواهد بخشید .این مسأله با توجه به شرایط امنیتی و کمبود عالقه مندی در مناطق
پشتوننشین برای شرکت در انتخابات ،میتواند منجر به غیابت آرای پشتونها در انتخابات گردد
که به صورت طبیعی این مس��أله میتواند از س��همگیری پشتونها در ایجاد اقتدار آینده بهصورت
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جدی بکاهد .از جانب دیگر ،ایجاد اتحاد انتخاباتی با استفاده از امکانات دولتی و تحت مدیریت
حامد کرزی ،بهگونۀ عادی سبب ایجاد حس انتقامجویی در میان نامزدان اقوام دیگر خواهد شد.
نص صریح قانون
در حالیکه حامد کرزی به عنوان رییسجمهور منتخب افغانس��تان و براس��اس ّ
اساس��ی مسئولیت دارد تا در انتخابات بیطرف بماند.اگر حامد کرزی در انتخابات آتی بیطرف
نماند ،نتایج انتخابات ما نهتنها فاجعهبار و توأم با خشونت خواهد بود ،بلکه سبب انسداد سیاسی نیز
خواهد ش��د.از جانبی ،ما شاهد آن چرخش عظیم تاریخی که منتظرش هستیم ،نخواهیم بود.برای
من بهعنوان کس��ی که تمامیسالهای اقتدار سیاسی کرزی را ش��اهد بودهام ،برخی از ترسها و
نگرانیهای او قابل درک است.او میداند در طول این سالها دشمنان زیادی برای خود ساخته است
و ممکن است هر یک از اینها پس از آن که او از قدرت کنار برود ،با وی دست به تصفیه بزنند.اما
اگر کرزی نقش بیطرف به عهده بگیرد و بگذارد که انتخابات در یک فضای رقابتی سالم برگزار
گردد ،مردم افغانستان و نامزدان ریاستجمهوری از یک طرف مدیون میراث عظیمیخواهند بود
که از او برجای مانده ،و از سوی دیگر مردم و نامزدان ریاستجمهوری بهشمول برندۀ انتخابات،
مسئولیت خواهند داشت تا از جان ،شرف ،عزت و نقش تاریخی حامد کرزی پس از ختم اقتدار
وی حراست کنند.

بررسی سناریو های احتمالی انتخابات ریاست
جمهوری1393 -
محمدنبی احمدی

1

چکیده
انتخابات ریاس��تجمهوری س��ال  1393از اهمیت بس��یاری برای مردم افغانس��تان برخوردار
میباشد،چون قرار است برای اولین بار قدرت به شکل دموکراتیک آن منتقل شود و سنت پویایی
در فرهنگ سیاسی کشور بنیانگذاری ونهادینه گردد.اما این مهم همراه است با گمانهها ،تردیدها
و نگرانیهای��ی مبنی ب��ر اینکه آیا این انتقال  قدرت بدون تنش و به ش��کل درس��ت ،عادالنه و
دموکراتیک آن صورت خواهد گرفت یا اینکه بار دیگر همان س��ناریوهای گذشته تکرار شود
و خش��ونت ،تنشها و جنگها کش��ور را به بحرانی عمیق سوق دهد.این نوشتار در صدد بررسی
س��ناریوهای محتمل در انتخابات کنونی ریاس��تجمهوری اس��ت .در این پژوهش  با استفاده از
تکنیک سناریوسازی؛ 9سناریو ارائه شدهاست.در رابطه با هریک از سناریوها سعی شده ،دیدگاهها
و نظریات از ابعاد و مناظر مختلف (نهادهای جامعۀ مدنی ،مس��ئولین برگزاری انتخابات ،اس��تادان
دانشگاه) بررسیگردد.زیرا بررسی این مهم با رویکرد علمی چشماندازی روشن در این راستا به ما
میدهد ،بنابراین میتوان  فرصت ها ،تهدیدها ،چالشها و مشکالت فراروی انتخابات را شناسایی
و راهحلهای معقول معطوف به اهداف را -که قانونی و اجرایی باشند-ارائه نمود.
 .1استاد دانشگاه ،ماستر جامعه شناسی ،نویسنده  و پژوهشگر
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مقدمه

گابریل گارس��یا مارکز،نویس��ندۀ معروف امریکای التین ،گفته اس��ت« :آینده چیزی نیست
که انس��ان به ارث ببرد؛ بلکه چیزی اس��ت که انسان خود میس��ازد».این عبارت بهخوبی گویای
اندیش��هیی آیندهساز است که امروزه با برس��اختن دانش آیندهپژوهی و تالش برای یافتن راهها و
روشهایی برای درک بهتر ماهیت روزگار پیشرو ،وظیفۀ خود را نهتنها پیشبینی ،بلکه س��اختن
آینده بر پایه برنامهریزیهای درست میداند 1.این مهم رابطۀ مستقیمی بین پیشرفت و توسعهیافتگی
کشورهامیتواندداشته باشد؛ به این معنا که آیندهپژوهی و برنامهریزی و داشتن استراتژی معطوف
به آینده خاس��تگاهاش در میان جوامع توس��عهیافته است و کاربردش بیشتر در کشورهای مدرن و
توس��عهیافته بوده و در کشور های جهان سوم و توس��عهنیافته یا درحال توسعه کمتر بهعنوان یک
علم ،بدان نگریسته شدهاست .افغانستان هم بهعنوان یکی از کشورهای توسعهنیافته و درگیر بحران،
از این قاعده مس��تثنی نبوده و همواره کنشها و عملکردهای آن؛ احساس��ی ،عاطفی ،مقطعی و
واکنش��ی بودهاس��ت.بعد از حادثۀ یازده س��پتامبر 2001م ،و با آمدن گفتمان مدرن (دموکراسی،
حقوق بش��ر ،آزادی بیان و )...روزنههایی فراروی ملت افغانس��تان گشوده شد ،و دستآوردهای
بسیاری برای مردم به ارمغان آورد ،یکی از این دستآوردها ،برگزاری انتخابات ،و قدسیتزدایی
از قدرت در کش��ور میباش��د ،به بیان دیگر؛انتخابات درواقع تجلي ارادۀ مردم ،راهي براي تعيين
سرنوشت اعضاي يک جامعۀ سياسي ،ابزاري براي مهار قدرت و باألخره نماد آشکار دموکراسي
اس��ت .در دموکراسي اين فرض بنيادي مقبول افتادهاست که مردم خود بايد سرنوشت خويش را
تعيين کنند و رضايت شهروندان در تبعيت از دستگاه حاکمه ،از متغيرها و عناصر اساسي در فلسفۀ 
سياس��ي دموکراسي بهشمار ميرود .راه کشف مشروعيت حکومت در يک فلسفۀ سياسي و نظام
دموکراتيک ،رضايت و مقبوليت عمومي است.
تعيين سرنوشت در يک جامعۀ سياسي که از افرادي باعالیق و ساليق متفاوت تشکيل شدهاست،
از طريق برگزاري انتخابات آزاد شفاف و عادالنه ممکن ميگردد و جز اين ،راهي براي ابراز اراده
و نش��اندادن رضايت يا عدم رضايت از دستگاه حاکمه و دولتمردان وجود ندارد 2.اما این کشور
که راه درازی تا رس��یدن به ثبات سیاسی و اجتماعی دارد ،در برگزاری این امر مهم  با چالشها و
مشکالت بسیاری دست به گریبان است ،بنابراین در این نوشتار سعی کردیم ،سناریوهای احتمالی
که ممکن اس��ت در راس��تای این پروس��ه اتفاق بیفتد را بهصورت علمی و کارشناسانه به بررسی
گرفته ،راهکارها و راهحلهایی را برای هر چه بهتر برگزارشدن این انتخابات سرنوشتساز بیابیم.
زیرا همه به اتفاق هم به این نکته اذعان داریم که راهی و گزینهیی جز انتخابات نداریم ،در غیر آن
عقبگردی خواهد بود که دس��تآوردهای دهۀ گذشته را که دارای اهمیت فوقالعادهیی است،
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از دس��ت خواهیم داد .بنابراین با ترس��یم آیندههای احتمالی و بررسی آنها پیشاپیش با سنجش،
خردورزی و عقالنیت سیاس��ی راههایی را برگزینیم و اجرا نماییم که در نهایت به سود همۀ مردم
و کشور باشد ،نه منفعت شخصی ،تیمی و گروهی ،بلکه ملت و حقوق و خواستههای سرزمینی به
نام افغانستان در آن گنجانده شود.
روش تحقیق :بهدلیل اینکه آینده هنوز به وقوع نپیوسته ،آیندهپژوهان ناچار هستند که برخی
روشها را که نوعاً با روشهای علمی و س��نتی بهکار رفته برای مطالعه امروز و گذش��ته متفاوت
هس��تند ،برای کار برگزینن��د .روشهای علمی مربوط به مطالعۀ ام��روز و دیروز دارای اطالعات
موجود یا قابل ایجاد هستند در حالی که مطالعات آینده تقریبا از این امکان بیبهره است.
روشه��ای موردنظر در بحث مطالع��ات آیندهنگری طیفی از روشه��ای کمی تا روشهای
خالقان��ه و یا ترکیبی از ای��ن دو را در بر میگیرد .توجه داریم که در عی��ن حال آیندهپژوهان به
بسیاری از گزینههای مختلف در آیندۀ ممکن ،محتمل یا ارجح باور دارند .
سناریو های احتمالی انتخابات

سناریوی اول:برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه؛این سناریو زمانی اتفاق میافتد که هر کسی
در هر بخش��ی که هست ،کار و وظیفهش��ان را بهنحو احسن اجرانمایند ،از حکومت تا کاندیداها،
کمیس��یون مستقل انتخابات ،کمیس��یون مستقل ش��کایات انتخاباتی ،ناظرین داخلی و بینالمللی،
نهادهای جامعۀ  مدنی و نیز مردمی که در پروسۀ رأیدهی شرکت میکنند.
برای اجراییشدن این سناریو پیشنهادهای زیر را میتوان برشمرد:
• الگوبرداری از کش��ورهایی که انتخابات موفقی را پشتسر گذراندهاند ،مانند آفریقای
جنوبی ،تونس و در این اواخر ،انتخابات درایران ونیز عبرتگرفتن از انتخابات ناکام کش��ورهایی
مانند کنیاکه منجر به جنگهای داخلی گردید و پاکستان که منجر به جدایی  بنگالدش شد5.
• افزایش نظارت از پروسۀ انتخابات در دو بعد کمی(افزایش ناظرین ملی و بینالمللی در
تمام مراکز رأیدهی) وکیفی(هماهنگی بین ناظرین و توافق بر سر استانداردهای جهانی انتخابات
و اجتناب از عالیق و سالیق شخصی)6.
• بیطرفی ،مس��تقلبودن و غیرجانبداران��ه کارکردن هر دو کمیس��یون انتخابات و نیز
هماهنگی بین این دو کمیسیون در امور انتخابات.
• احترام به قانون اساس��ی و پذیرفتن این مهم که قانون اساسی حریم ممنوعهیی است که
در هر امری نباید نقض نشود و همگان خود را ملزم به رعایت تمام اصول آن نمایند7.
• اجتناب کاندیدان از رقیبهراس��ی وقطبیکردن انتخابات؛ رفتن به س��مت همگرایی و
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تفاهم  در پروسههای مهم ملی8.

• ایج��اد «ات��اق گفتگو و هماهنگی» بین کاندیداها جهت حل بس��یاری از مش��کالت و
س��وءتفاهمها و سوءبرداشتهایی که در میان میآید و نیز رسیدن به اجماعی که راهگشا باشد در
راستای برونرفت از بنبستها و ایجاد بحرانهای احتمالی در کشور9.
• برنامههای مدون ،دقیق و کارشناس��انه دربارۀ امنیت در تمام کش��ور بهویژه در مناطقی
که گمان میرود مخالفان نظام تحریکات بیش��ترو خطرات بیشتری میتوانندبهوجود بیاورند و نیز
هماهنگی دقیق بین کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی کشور.
• ایج��اد انگی��زه و باورهای مثبت در اجتماع و پرهیز از دامنزدن به مس��ایلی که اعتماد
و روحی��ۀ م��ردم را پایین م��یآورد و باعث ضد انگیزه در رابطه با ش��رکت و س��هم گیری افراد
میشود.
• آسیبشناسی انتخابات گذشته ،استفاده از تجربیات مطلوب آنها و اجتناب و چارهجویی
از مشکالت و چالشهای انتخابات گذشته10.
س��ناریوی دوم:س��ناریوی تقلب حکومت به س��ود تیم انتخاباتی مورد اعتماد خود؛طبق قانون
اساس��ی ،رئیسجمهور و معاونان وی نمیتوانند بیش از دو بار  ،نامزد ریاس��تجمهوری ش��وند،
بنابراین،تی��م بر س��ر قدرت ،برای تداوم و بق��ای در قدرت ،به صورت غیررس��می و غیرعلنی از
فرد مورد اعتماد خود حمایت کند ،س��ناریویی که میتواند زمینۀ تقلب گس��ترده را فراهم کند و
نگرانیهایی را  در میان مردم ایجاد نماید.
«نور محمد نور» س��خنگوی کمیسیون مس��تقل انتخابات وجود هر نوع دخالت را در این راستا
مردود میداند؛ وی میگوید«:تاکنون چیزی مبنی به مداخلۀ حکومت دیده نشدهاست  ،شاید آنها
عالقهمند باش��ند ،اما ما تالش میکنیم که این مداخ�لات صورت نگیرد ،و این اجازه را نخواهیم
داد 11».همچنین آقای دکترمحمدامین احمدی ،عضو کمیس��یون مس��تقل نظارت بر تطبیق قانون
اساس��ی ،بر این باور است که میتوان از این حالت جلوگیری کرد«:باید یک اجماع و ارادۀ قوی
ملی و بینالمللی درراستای برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف  و پذیرش نتیجۀ آن بهعنوان یک
ضرورت اجتنابناپذیر برای حفظ ثبات و امنیت کش��ور ،منطقه و جهان بهوجود آید .همچنین با
برنامهریزی دقیق و تطبیق آن از جمله برنامهریزی برای تامین امنیت در شعاع وسیع ،نظارت قوی،
جدی و وسیع و گسترده توسط ناظران بینالمللی ،تیمهای انتخاباتی ،سازمانها و نهادهای مدنی که
در راستای انتخابات کار میکنند ،سالمت و شفافیت انتخابات را تضمین میکند 12».در این راستا؛
«یان کوبیش» فرس��تادۀ خاص سازمان ملل در امور افغانستان نیز انتخابات را یک امر مهم میداند،
و در رابطه با دخالت حکومت چنین میگوید«:در این راستا با رئیسجمهور صحبتهایی داشتیم،
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جناب رئیسجمهور بسیار واضح ساخت که هیچ نوع دخالتی در امور انتخابات نخواهد کرد ،و به
هیچ کس؛ چه در س��طح ملی و سطح بینالمللی اجازه نخواهد داد  13».نادرنادری ،رئیس عمومی
فیفا ،و از فعالین حقوق بشر و جامعۀ مدنی دو عامل را مهم میداند «:اول اینکه نهادهای مدنی در
این راستا با نظارت جدی و دقیق میتواند مانع از دخالتها و تقلب شوند ،و نیز شناسایی مراکزی
که گمان میرود امکان تقلب در آنجا  فراهم است»14.
پیشنهادهای اجرایی که برای پیشگیری از این سناریومیتوان افزود:
• افزایش نظارت از پروس��ۀ انتخابات در دو بع��د کمی(افزایش ناظرین ملی و بینالمللی
در تم��ام مراکز رأیدهی) و کیفی(هماهنگی بین ناظرین و توافق بر س��ر اس��تادنداردهای جهانی
انتخابات و اجتناب از عالیق و سالیق شخصی)15.
• بیطرفی ،مس��تقلبودن و غیرجانبداران��ه کارکردن هر دو کمیس��یون انتخابات و نیز
هماهنگی بین این دو کمیسیون در امور انتخابات.
• حمایت همهجانبه از دو کمیسیون در راستای اجرای بهتر نقش و وظایفشان در هر چه
بهتر و مطلوبتر برگزارشدن انتخابات16.
• نظارت جدی و مداوم کمیس��یون مستقل انتخابات از بانک اطالعات مرکزی نتایج آرا
برای جلوگیری از کاهش یا ازدیاد آرا له یا علیه کاندیدایی17.
• شناسایی مراکز رأیدهی که قب ً
ال در آنجا تقلب صورت گرفته و یا احتمال میرود که
در آن مکان تقلب صورت گیرد ،و فرستادن ناظرین بیشتر به ویژه «ناظرین زن»به دلیل جلوگیری
از استفادۀ آن توسط مردان در این گونه مراکز18.
• ایجاد تغییرات و جایگزین کردن ابزار و وس��ایل تخنیکی که قب ً
ال در انتخابات استفاده
ش��ده وامکان تقلب عدهیی را فراهم کرده بود؛ و این احتمال میرود که این بار به ش��کل وسیعتر
آن استعمال گردد.
س��ناریوی سوم :سناریوی عدم پذیرش نتایج انتخابات از سوی کاندیدای بازنده؛در افغانستان،
دالیل و عوامل برای عدم پذیرش نتیجۀ انتخابات بس��یار اس��ت .بنابراین کاندیداهای بازنده سعی
میکنند یا به خاطر گرفتن امتیاز یا هم اینکه آنها بهصورت جدی خود را مستحق باخت ندانند،از
اینرو سعی در به چالش کشیدن و ایجاد تنش و ناامنی در کشورنمایند.
آقای نور میگوید«:ما چندین جلسه همراه کاندیداها و معاونین آنها داشتیم ،و به آنها مکررا ً
گوشزد کردیم که فقط یک نفر برندۀ نهایی است ،بنابراین شما در مدت زمان کمپاین به مردم و
نظر آنها توجه کنید که بهصورت مشروع و دموکراتیک انتخاب شوید و مفهوم واقعی انتخابات
نیز همین اس��ت ،و نمیتوان هم زمان دو یا چند نفر برندۀ نهایی ش��وند و آنها جمعاً قبول کردند
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که اگر به پروس��ه صدمه نرسد و بدون تقلب و شفاف باش��د ،نتیجه را خواهند پذیرفت 19».آقای
احمدی در این رابطه ،نقش نهادهای ملی و بینالمللی را مهم ارزیابی میکند «:عالوه بر برگزاری
یک انتخابات شفاف دو عامل دیگر را نیز در پذیرش نتیجه انتخابات توسط تیمهای بازنده پیشتاز
مؤثر میشمارد)1 :بایستی همۀ نهادهای ملی و بینالمللی ،همۀ جناحها را  به پذیرش نتایج تشویق
و تحت فشار قراردهند تا از برندهنشدن خود احساس شکست و حذفشدن را نکنند )2 .در برنامۀ 
کاری تیم پیروز تش��کیل دولت فراگیر و مبتنی بر مش��ارکت در این دورۀ گذار بهصورت قاطع و
جدی وجود داش��ته باش��د تا به این وسیله خصوصاً تیمهای پیش��تاز که رأی وسیع مردم را با خود
دارند20».
برای این سناریو راهحلهای زیر را میتوان  مهم دانست:
• با برگزارشدن انتخابات شفاف ،عادالنه و عاری از تقلب ،زمینۀ بهانۀ کاندیداها مبنی بر
عدم پذیرش نتایج انتخابات بسیار کاهش پیدا میکند.
• دولت و بهویژه نهادهای امنیتی باید کام ً
ال بیطرف باشند و غیرجانبدارانه و غیرسیاسی
عمل کنند.
• مج��ازات اف��رادی که در نهادهای امنیتی و یا در هر دوکمیس��یون  انتخابات هس��تند و
جانبدارانه کار میکنند.
• ایج��اد «ات��اق تفاه��م و هماهنگی» بی��ن کاندیداها تحت نظارت کمیس��یون مس��تقل
اننتخابات.
• س��عی در رسیدن به یک اجماع و تش��کیل یک دولت مشارکتی و نه سهامی ،و نیز در
صورت امکان ،ایجاد تغییراتی در قانون اساس��ی ،طبق  اصول و س��ازوکارهای مش��روع و قانونی
برای برونرفت از بحران و رسیدن به وحدت سیاسی ملی در کشور.
• تش��ویق رسانهها و نهادهای مدنی برای تغییر دیدگاه کاندیداها برای اینکه به انتخابات
نگاهی از بیرون داش��ته باش��ند و نه صرفاً بازیگر و رقیب در رقابت ،و به انتخابات به چش��م یک
پروژه ببینند و نه نگاهی از درون و بردن و باختن را مالک قرار دهند21.
• اجتناب و پرهیز جدی از قطبیکردن و رقیبهراس��ی و نی��ز اجتناب از اکثریتگرایی
و رفتن به س��مت دموکراسی مش��ارکتی و سهیمساختن کاندیداهای پیش��تاز بازنده در قدرت ،با
پذیرش برنامهها و پالنهای تیم برنده22.
• کاندیداها در کنار جذب وترغیب هواردارانش��ان باید به آنها روحیۀ پذیرش ،تفاهم،
تسامح و تساهل را نیز بهصورت جدی تذکر دهند .زیرا در هر انتخابات تنها یک نفر برندۀ نهایی
است23.
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س��ناریوی چهارم:وفات یا کش��ته ش��دن یکی از نامزد ریاس��تجمهوری قبل از اعالم نتایج
انتخابات؛
در ماده  61قانون اساسی آمده است:
«ه��رگاه يکی از کانديدان رياس��تجمهوری درجريان دور اول ي��ا دوم رأیگيری ويا بعد از
انتخابات وقبل از اعالم نتايج انتخابات وفات نمايد ،انتخابات مجددا ً مطابق به احکام قانون برگزار
میگردد 24.این س��ناریو یکی از س��ناریوهایی است که باید بس��یار جدی گرفته شود ،چرا که در
صورت کشتهشدن یکی از نامزدان ریاستجمهوری ،تمام پروسه باید مجددا ً اجرا گردد.
راهحلهای جلوگیری از این سناریو:
• طرح و اجرای پالن بس��یار دقیق و جدی نهادهای امنیتی کشور در این راستا  ،همچنین
داش��تن نشستهای مش��ترک بین نهادهای امنیتی ،کاندیداها و کمیس��یون مستقل انتخابات برای
ابراز و ارائه مشکالت و حل آنها بهگونۀ هماهنگ و نیزهماهنگی تنگاتنگ کاندیداها و نهادهای
امنیتی ،طبق برنامههای مبارزات انتخاباتی(برگزاری  یا شرکت  در همایشها ،سمینارها یا برنامههای
دیگر تبلیغاتیشان)25.
• اجتناب از رفتن به مناطقی که نهادهای امنیتی کنترل و دسترسی چندانی بر آن مکانها
ندارند.
سناریوی پنجم:سناریوی عدم اشتراک حداکثری مردم ،فقدان مشروعیت الزم؛سه دلیل عمده
برای عدم اش��تراک مردم به این پروسه را میتوان برش��مرد؛ الف) بهخاطر تهدیدات امنیتی؛ ب)
بهخاطر وضعیت نامساعد اقلیمی ،چون زمان برگزاری  در نیمه ماه حمل  ،1393بسیاری از مناطق
سردسیر و کوهس��تانی ،رفت وآمدبسیار مشکل است؛ ج) عدم  تمایل  به رأیدادن ،بهخاطر عدم
آگاهی از مؤثریت و اهمیت آن .دکتر احمدی«:اول اینکه آمار در رابطه با تعداد شرکتکنندگان
در این پروس��ه باید مش��خص ش��ود .اگر میزان ش��رکتکنندگان در انتخابات دقیق نباشد ،میزان
مشارکت نیز به طور دقیق مشخص و معلوم نمیگردد».
 مهمترین علت ناامنی اس��ت ،بهنظر من اگر مسئلۀ امنیت در افغانستان درست تحلیل و آنالیزشود ،در همۀ والیات کشور امکان برگزاری انتخابات از شمال تا جنوب و از شرق به غرب وجود
دارد ،نکتۀ دیگر در این راس��تا اینکه در طی ده سال اخیر شاهد رشد بسیار زیاد زندگی شهری و
شهرنشینی بودهایم .و نسبت به گذشته تعادل بههم خورده است؛ و در شهرها امنیت مطلوبی داریم
برای برگزاری و شرکت در انتخابات .اگر به این شکل آنالیز شود ،در  80تا  % 90مناطق افغانستان
مشکل ناامنی بهشکل واقعیاش منتفی است .البته در صورتیکه یک سلسلهتدابیر امنیتی در راستای
تأمین امنیت برای بیشترین گروههای رأیدهنده گرفته شود.

160

دموکراسی افغانی؛ فرصت ها و چالش ها

 ب��ه لحاظ اقلیم��ی نیزمیتوان گف��ت؛ مانع عمدهیی محس��وب نمیگ��ردد ،در  16حمل باکوچکترین تجهیزات در واقع  ،مشکالت حل میشود .مث ً
ال برای بعضی مناطق وسایط ترانسپورتی
در نظر گرفته ش��ود چرا که بعضی جاها فاصلۀ محل رأیدهی تا منزل افراد بس��یار دور است و یا
صندوقهای سیارگذاش��ته ش��ود و اگر رغبتی باش��د خود مردم با اندکهماهنگی مشکالتشان
را حل میس��ازندو نباید این مسایل بزرگنمایی ش��ود ،چرا که اگر چیزی غیر واقع بزرگنمایی
میشود تبدیل به ضد انگیزه میشود .و نیز همهچیز بر اساس سند و تحلیل استوار باشد ،نه بر اساس
حدسیات؛ و دامنزدن آن در رسانهها چندان مفید به حال انتخابات نیست.
 رغبت بس��تگی به آگاهیدهی در رابطه با انتخابات درس��ت دارد .توجه مردم باید نسبت بهانتخابات تغییر کند .توقعی که مردم از انتخابات دارند این اس��ت که میخواهند تأثیر مستقیمی بر
زندگیشان رونما گردد.
توقع درس��تی است اما توقع بسیار باالست ،در ابتدا این آگاهی به مردم داده شود که انتخابات
یک امر الزامی برای جلوگیری از جنگ و خش��ونت است .چارهیی جز انتخابات نیست .بنابراین
انتخابات پیشرو از اهمیت خاصی برخوردار است ،چون که بناست که قدرت بهطور مسالمتآمیز
از یک شخص به شخص دیگر منتقل شود26».
نورمحمد نور«:بر اساس آمارها %86 ،مردم عالقهمند شرکت در انتخابات است اما کمسیون به
این آمارها قناعت نکردهاس��ت و با استخدام  1500مبلغ در سراسر کشور ،چاپ بروشور ،تبلیغات
رسانهیی ،اقدامات الزم را فراهم کردهاست و ما توقع داریم که اکثریت مردم در انتخابات شرکت
کنند واین را هم باید افزود که  %35مبلغین نیز خانمها است.
ما تنها نگران مس��ئلۀ امنیتی هس��تیم ،مس��ئلۀ اقلیمی را با گرفتن تدابیر خاص تا حد زیادی حل
کردهایم .در حدود 323مرکز به خاطر سهولت مردم ما در نظر گرفتیم به خصوص در والیتهای
سردس��یر ،همچنین باید یادآور ش��ویمکه مراک��ز در جایی ایجاد میگردد ک��ه نزدیک به مردم
باش��د 27».نادر نادری«:نهادهای جامعۀ مدنی در س��ه بخش میتوانند همکاریهای الزم را جهت
باالبردن میزان مش��ارکت مردم به اش��تراک در پروسۀ انتخابات نمایند :الف) در بخش آموزش و
آگاهی مدنی ،در راس��تای انتخابات ،تدویر محافل ،سمینارها و گردهمایی در رابطه با انتخابات؛
ب) نقش حمایتی و نظارتی ،به این معنا که فعاالن جامعۀ مدنی ناظرانی به مراکز رأیدهی بفرستند،
و هم تشویق و ترغیب نمایند مردم را تا حمایت و اشتراک نمایند در این پروسه مهم ملی»28.
آقای س��پینغر ،رئیس اجرایی فیفا بر این عقیده است« :هرچند به لحاظ حقوقی عدم اشتراک
حداکث��ری مردم مش��روعیت انتخابات را زیر س��ؤال نمیبرد؛ اما به لحاظ معن��وی آن از اهمیت
انتخابات کاسته میش��ود29».و نیز طبق جدیدترین نظرسنجی که در ششم حمل سال جاری انجام
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شدهاست،نش��ان میدهد که ۹۲درصد مردم افغانستان از انتخابات در این کشور حمایت میکنند،
نظرس��نجی تازۀ بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانس��تان موسوم به فیفا نشان میدهد که ۹۲درصد
مردم از برگزاری انتخابات در این کشور حمایت میکنند و بیشتر از ۷۵درصد آنها در انتخابات
پیش رو شرکت خواهند کرد.
نادر نادری ،رئیس فیفا میگوید که این نظرس��نجی از ۴۰۴۰نفر در سراس��ر افغانس��تان که به
ش��کل تصادفی انتخاب ش��دهاند ،صورت گرفته و نیمی از پاسخدهندگان زنان بودند.او میگوید
که اکثریت اش��تراککنندگان در نظرسنجی از انتخابات حمایت کردند اما بیشتر آنها از احتمال
تقلب نیز نگران بودند .به گفته وی ،بیش��تر از ۷۵درصد پاسخدهندگان گفتهاند که قصد دارند در
انتخابات  ۱۶حمل اش��تراک کنند.این نظرسنجی نشان میدهد که نداشتن کارت رأیدهی ،عدم
آگاهی در مورد انتخابات ،ترس از تقلب و ناامنی به ترتیب عمدهترین دالیل اشتراک نکردن دیگر
پاسخ دهندگان در انتخابات است.
مکانیزمهای اشتراک حداکثری مردم در انتخابات:
• آگاه س��اختن م��ردم سراس��ر کش��ور از اهمی��ت فوقالعاده ای��ن انتخاب��ات در  همۀ 
عرصهها 30؛
• داشتن بر نامههای  قابل اجرا و امیدوارکنندۀ کاندیداها برای آیندۀ سیاسی مردم؛
• داشتن و اجرای پالن دقیق امنیتی از سوی نهادهای امنیتی کشور در سراسر کشور؛
• داشتن برنامه و پالن مناسب کمیسیون برای قراردادن مناسب مراکز رأیدهی–بهویژه-
در مناطق سردسیر و کوهستانی کشور در روز  16حمل.
• اعتماد مهمترین سرمایۀ اجتماعی است که حکومت ،نهادهای مدنی ،نهادهای بینالمللی
هم��کار در راس��تای انتخابات افغانس��تان میتوانن��د آن را در س��طح باالیی در جامعه بهدس��ت
آورند31.
س��ناریوی ششم:س��ناریوی اختالف  بین دو کمیسیون مس��تقل انتخابات و کمیسیون مستقل
ش��کایات انتخاباتی؛هر چند در قانون انتخابات صالحیت کاری و ش��رح وظایف مشخصی برای
این دو کمیسیون تعریف شدهاست ،اما باز هم امکان اختالف بین این دو کمیسیون میتواند اتفاق
بیفتد .دکتر احمدی«:به لحاظ قانونی امکان آن وجود ندارد ،تا زمانیکه شکایتی صورت نگرفته،
تمام پروس��ه تحت مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات انجام میگیرد؛ اما وقتی که شکایتی درج
شد ،آن زمان کمیسیون شکایات مرجع اصلی و نهایی رسیدگی به شکایات است و حرف آخر را
هم این کمیسیون میزند»32.
آقای نور«:بر اس��اس قانون انتخابات وظایف هر یک مش��خص است .ما وعدۀ همکاری را در

162

دموکراسی افغانی؛ فرصت ها و چالش ها

قس��متهای مختلف دادهایم ،و همکاری تنگاتنگی خواهیم داش��ت ،اختالفات نیز در قانون حل
گردیده است ،اما اگر اختالفی پیش بیاید ،با تشکیل کمیسیون مشترک ،آن را حل خواهیم کرد».
یان کوبیش نیز میگوید«:تا جایی که من اطالع دارم ،همکاری بسیار خوبی بین هر دو کمیسیون
است ،و آنها با هم همواره همکاری میکنند که این کار ارزشمندی است»33.
راههای جلوگیری و برونرفت از  این سناریو:
• هماهنگی این دو کمیس��یون با یکدیگر ونیز همکاری و هماهنگی باکمیسیون مستقل
نظارت بر تطبیق قانون اساسی؛
• شفافس��ازی طرزالعملهای کاری با تفس��یر دقیق و غیر جانبدارانه و مطابق به قانون
اساسی؛
• سعی و تمرکز بر برگزاری انتخابات شفاف ،عادالنه و سالم؛
• و داشتن روحیۀ پذیرش  ،تحمل و حل بحران به جای خلق بحران و منازعه.
س��ناریوی هفتم:رفتن انتخابات به دور دوم و بهوجود آمدن خأل  قدرت طبق قانون اساسی در
کشور؛
مطابق قانون اساس��ی ،ختم دورۀ ریاس��تجمهوری؛ اول جوزای  1393میباش��د ،پس از این
رئیسجمهور به صورت قانونی دیگر حق ندارد در قدرت باشد .اما اگرانتخابات  به دور دوم برود،
طبق تقویم  ،انتخابات  باید در  هفتم جوزا (یعنی هفت روز بعد از ختم دورۀ ریاس��تجمهوری)
برگزار گردد34 .
• اجم��اع عمومی مبنی بر این که قانون اساس��ی یک حریم ممنوعه اس��ت ،بنابراین باید
تمام کارها در این رابطه ،طوری اجرا و پیشبینی گردد که منجر به نقض قانون اساس��ی کش��ور
نگردد.
• در بحث انتخابات ،مدیریت دقیق زمان باید جدی گرفته شود.
• مش��کالت و مس��ایل فراروی انتخابات باید از قبل شناس��ایی گردد؛ و از قبل تدابیر و
پالنهای الزم سنجیده و ارزیابی گردد.
• نگاه به مشکالت در این راستا بایستی جزئینگرانه باشد ،و هر چیزی را نباید به مشکالت
ضمیمه کرد35.
سناریوی هشتم:سناریوی تعویق انتخابات و حالت اضطرار؛رئیسجمهور در صورتی که اوضاع
بسیار بحرانی و ناامن باشد و زمینۀ برگزاری انتخابات ممکن نباشد ،میتواندبا حکم ستره محکمه و
تأیید پارلمان حالت اضطرار اعالم کرده و به مدت دو ماه انتخابات را به تأخیر اندازد .دکتر احمدی
در این باره میگویند«:ابتدا باید گفت که  حاالت اضطراربرای انتخابات پیشبینی نشدهاست؛ اما
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حاالتی ممکن است پیش بیاید که از لحاظ قانون اساسی قابل توجیه باشد .که  در افغانستان حالت
تشدید جنگ و ناامنی را میتوان عنوان کرد .اگر جنگ و ناامنی تشدید شود و زمینۀ یک انتخابات
سرتاسری و شفاف از بین برود .در این صورت توجیه از لحاظ قانون اساسی برای به تأخیر انداختن
انتخابات فراهم میش��ود و آنهم تنهابه این صورت میتواند حالت اضطرار اعالم ش��ود و این از
اختیارات رئیسجمهور است که میتواند در این مواقع حالت اضطرار اعالم نماید البته با موافقت
شورای ملی ،نه بدون موافقت آن و به مدت دو ماه و نه بیشتر .و اگر بیشتر از دوماه شود نیاز به تأیید
لویهجرگه است و لویهجرگه وجود ندارد» 36.آقای نور دراین رابطه میفرماید« :به هیچ وجه امکان
ندارد ،این کمس��یون مطابق به مادۀ  61قانون اساس��ی موظف است تا انتخابات را سر وقت برگزار
نماید .چون حتی اگر یک روز هم به تعویق بیفتد ،مشروعیت نظام کنونی زیر سوال میرود37».
• احزاب ،نهادهای مدنی ،نهادهای امنیتی و بزرگان و رهبران سیاسی باید از یک جایگاه
باال به مس��ایل مهم کش��ور بنگرند و اجتناب نمایند از رویکردهای تن��گ قومی و حزبی؛ در این
صورت بهانهها برای فقدان امنیت و حالت اضطرار به هر شکل آن منتفی میگردد.
• حکوم��ت باید اصل بیطرفی را در همهجا اج��را نماید و در ضمن تمرکز اصلیاش بر
روی برگزاری هر چه بهتر انتخابات باشد نه گزینههای دیگر.
• پارلمان هم که در این قضیه دخیل است ،با درک واقعبینانه و غیرسیاسی میتواند مانع
مهمی بر سر راه حکومت مبنی بر عدم اجرای این حکم گردد.
س��ناریوی نهم:سناریوی دخالت ستره محکمه در امور انتخابات؛هر چند به لحاظ قانونی ستره
محکمه این صالحی��ت را ندارد ،اما در انتخابات دورۀ قبل پارلمانی ،این دخالت صورت گرفت.
دکتر احمدی بر این نظر هستند«:ستره محکمه فقط در مسایل جرمی ،جنایی میتواند دخالت کند،
آن هم در صورتیکه اشخاص حقیقی ،یا څارنوالی شکایتی ترتیب دهد و طرح دعوا کنند .و آن
دعوا را محاکم س��تره محکمه نه خود س��تره محکمه بررسی میکند .در واقع در حد یک جرم نه
فراتر از آن 38».نورمحمد نور هم دخالت اس��تره محکمه را مردود میداند«:انتخابات بر میگردد به
دو کمسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات؛ اما بعضی مسایل جرمی و حقوقی است
که به سارنوالی میتوان راجع ساخت ،اما مسایل تخنیکی و برگزاری و اعالن نتایج تنها به این دو
کمسیون انتخابات مربوط میشود و هیچ نهادی مداخله نمیتواند39».
راههای جلوگیری از این مهم:
• حفظ اس��تقاللیت هر دو کمیسیون در تمامی امور انتخابات و اجتناب از سیاسیشدن و
جانبداری در امور انتخابات؛
• حمایت همهجانب��ۀ دولت ،نهادهای مدنی ،جامعۀ جهانی از هر دو کمیس��یون در امور
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مربوطه؛
• هماهنگی هر دو کمیس��یون و داشتن تعامالت در راستای مسایل انتخاباتی و اجتناب از
نزاع و به بنبست کشیدن مسایل داخلی و ارجاع آن به خارج از نهادهای مربوطهشان.
نتیجهگیری
آیندهپژوهی و پیشبینی تحوالت ،ایدهآل تحلیلگران ،مدیران و سیاس��تگزاران اس��ت ،که
دلمش��غول یافتن راهکارها و تدوین راهبردهای مهم در عرصههای مختلف هستند .هر چه صحنۀ 
آیندۀ پیش روی رقابتآمیز ،چالشزا و بحرانیتر باش��د ،اهمیت پیشبینیها و تحلیلهای آینده
بهویژه در راستای امور کشور ،بیشتر خواهد گردید؛ و لزوم دقت و جامعیت آنها بیشتر میگردد.
در این راس��تا پیشبینی و ترسیم س��ناریوهای آینده نقشی حیاتی در برنامهریزی و کسب آمادگی
برای مقابله با تهدیدات و بحرانهای ناش��ی از آن پیدا میکند .برنامهریزی بر پایۀ س��ناریو روشی
برای کمک به رهبران و مدیران هنگام تفکر در بارۀ آینده و یا بهتر بگوییم ،آیندههای ماست ،در
صورتیکه ما از قبل آمادگی حاالت مختلفی را درس��ت بدانیم ،در موقع بروز هر حالتی واکنشی
و عجوالنه  با آن مس��ئله برخورد نمیکنیم ،چرا که از قبل آمادگی شرایط مختلفی را داشتهایم40.
بنابراین آیندهپژوهی با رویکرد علمی در تمام عرصهها بهویژه در انتخابات پیشرو که سرنوش��ت
سیاس��ی جامعه را رقم خواهد زد و بدون تردید ،مهمترین رویداد سیاس��ی در سال  1393خواهد
بود ،ضرورت جدی جامعۀ ماس��ت .باید اذعان کرد این مهم به دس��ت نمیآید مگر اینکه ابتدا
هم��ه بپذیریم که انتخاب��ات پیش رو تنها گزینه و تنه��ا راه برای برونرفت از بحرانها اس��ت ،و
دانستن سناریوها و آیندههایی که احتماالً یکی از آنها اتفاق میافتد ،از اینروبایستی سناریویی را
برگزینیم و اجرایی سازیم که  منافع ملی و جامعۀ ما را دربر میگیرد .و نیز اجتناب نماییم از اعمال
و رفتارهایی که اهداف مقطعی  را برآورده میسازد اما در بلندمدت ،زیان آن متوجه همگان است.
در جامعۀ ما که هنوز دموکراسی و مؤلفههای آن نهادینه نشدهاست و ما در حال گذار به آن سمت
و سوهس��تیم ،باید به انتخابات و مس��ایلی از این دست به دید یک پروژۀ بزرگ ملی ببینیم و سعی
کنیم با تفاهم ،همپذیری ،تسامح و تساهل ،زمینههای نهادینهشدن دموکراسی و امثال این مفاهیم
را در کش��ور تسهیل و تسریع نماییم .در غیر آن صورت ،گفتمانهای جامعۀ مارا گفتمان طالبانی
ش��کل خواهد داد که در آن جز؛ خشونت ،جزمگرایی ،تحجر ،عقبگرایی ،جنگ ،قومکراسی،
و تروریس��م از دیگر گفتمانهای جهانش��مول و مدرن خبری نباش��د .پس با عقالنیت ،درایت و
آیندهنگری میتوان آیندهیی مطلوب برای کشور در آیندهیی نه چندان دور متصور شد.
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 2525سالم احساس ،رئیس کمیسیون امنیتی انتخابات«،بررسی سناریو های احتمالی انتخابات 1393ریاست جمهوری افغانستان»،
سخنرانی ،کابل هشتم حوت .1392
2626مصاحبه با داکتر احمدی همان.
2727مصاحبه با نور محمد نور ،همان.
2828مصاحبه با نادر نادری همان.
2929مصاحبه با جانداد سپین غر ،همان.
3030مصاحبه با عزیزاهلل لودین همان.
3131مصاحبه با داکتر احمدی همان.
3232مصاحبه با نور محمد نور ،همان.
3333یان کوبیش ،همان.
3434ر.ک به تقویم انتخاباتی.
3535احمدی ،سخنرانی ،همان.
3636مصاحبه با داکتر احمدی همان.
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3737مصاحبه با نور محمد نور ،همان.
3838مصاحبه با داکتر احمدی همان.
3939مصاحبه با نور محمد نور ،همان.
 4040عصاریان نژداد ،حسین ،و لطفعلی عنایتی « ،آیندهپژوهی امنیتی و مدل های سناریونویسی ،مطالعات راهبردی دفاعی،سال
دوازدهم ،شماره  ،113حوت.1390

در این جا الزم می دانم از همکاری کمیسیون انتخابات به ویژه از آقای نور محمد نور ،سخنگوی این کمیسیون تشکر و قدردانی نمایم،
و نیز  سپاس��گزاریای داش��ته باش��م از آقای دکتر احمدی ،عضو کمیسیون مس��تقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی؛ جناب آقای لودین،
رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات؛ جناب آقای جانداد سپین غر ،رئیس اجرایی فیفا؛ و آقای نادر نادری ،رئیس بنیاد انتخابات آزاد
و عادالنه افغانس��تان(فیفا) .و نیز س��پاس ویژه از جناب دکتر داوود مرادیان ،رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان ،برای اجرا و
تمویل این برنامه ی مهم در راستای انتخابات ریاست جمهوری 1393؛ و تمامی سروران گرامی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یاری
مان کردند.

Last Chance: The International Community
and the 2014 Afghan Elections
By Scott S. Smith1
Each Afghan election since 2004 has been marked by the fact that the international community has claimed as much stake in their success as Afghan voters
and politicians. This does not mean that democracy was imposed on Afghanistan by the international community. Research and polling have demonstrated
that Afghans value elections;2 and I have previously argued that there are some
defining features of Afghan society that make it predisposed to some form of
democracy.3 But it does mean that whatever democracy means to Afghans, its
1. Scott S. Smith is the Director for Afghanistan and Central Asia Programs at the United States
Institute of Peace and the author of Afghanistan’ Troubled Transition: Politics, Peacekeeping and
the 2004 Presidential Election.
2. According to the Asia Foundation, 56 percent of Afghans believe that the 2014 elections will
make their lives better, versus 15 percent who think it will make them worse and 24 percent who
think they will have not difference. See “Afghanistan in 2013: A Survey of the Afghan People” (San
Francisco, The Asia Foundation, 2013) p. 97.
3. As I argued in my own book, several defining features of Afghan society also indicate an innate
disposition towards a democratic form of government. See Scott Seward Smith, Afghanistan’s
Troubled Transition: Peacekeeping, Politics, and the 2004 Presidential Election (Boulder: Lynne
Reinner, 2011), p. 11-14.
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development has taken place within the tight embrace of international and particularly western conceptions of democracy. It also suggests that a divergence
between these conceptions is harmful to the development of Afghan democracy.
The degree to which the upcoming 2014 presidential elections can resolve the
enduring political crisis in Afghanistan will partly depend on whether there is a
greater convergence than previously of international and Afghan understandings
of democracy.
Elections were a fundamental part of the state-building roadmap that Afghans defined under international auspices at the December 2001 Bonn conference. The two cycles of elections that subsequently took place, in 2004/5 and in
2009/10 did not result in significant leadership changes for Afghanistan (in both
cases President Hamid Karzai was elected), but they did significantly alter the
relationship between Afghanistan and its international backers, particularly the
United States. This altered relationship has contributed to the current political
crisis.
The 2004 presidential election gave President Karzai a popular mandate for
the first time.4The election the following year of a parliament gave Afghanistan all the trappings of democratic legitimacy with which the government could
make full claims to sovereignty.
At this point a complex series of misunderstandings began that worsened the
relationship between Karzai and the international community. First, beginning
in 2006, the Taliban-led insurgency began to significantly expand. One factor in
its expansion was the heavy-handed way in which the new Afghan government
exercised its power at the local level. The international community, which had
intended to use the first electoral cycle as an exit strategy from Afghanistan,
instead found itself expanding its military and civilian resources to grapple with
the insurgency. While for the west, this level of effort was seen to be in the service of the Afghan government, the actions of international forces were increasingly incompatible with President Karzai’s notion of Afghan sovereignty.

4. At Bonn he was selected to lead the country as an interim president by a small group of Afghan
elites. This selection was ratified by a representative but not directly elected national assembly
in 2002.
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The 2009 presidential elections took place in an atmosphere polluted by this
misunderstanding over sovereignty. President Karzai had come to believe that
his administration of the country was being undercut by unilateral international
decisions; policymakers in the US and in other capitals that had devoted significant resources to Afghanistan increasingly believed that Karzai was the primary
obstacle to his country’sstability.5
Washington was not shy about making public its growing frustration with its
Afghan counterpart. Karzai interpreted these statements, along with more visible
measures such as the participation of high-level US officials at the campaign
rallies of opposition candidates as part of an effort to unseat him through the
electoral process.6
Under these conditions of mistrust, with parts of the US government hoping
to see a change in the president, and Karzai fighting to hang on, the 2009 presidential election ultimately satisfied no one: the massive fraud that took place discredited the electoral institutions; the effort to address the fraud reduced Karzai’s
vote to below 50 percent and tainted his re-election; Afghan voters perceived the
result to be both the product of local fraud and international meddling; and the
international communitysaw the fraud as confirmation of adeeply corrupt state
that seemed increasingly unworthy of international support.
After 2009, as the insurgency continued to gain strength, and as the Afghan
state continued to underperform, the international community—now resolved
to extricate itself from this complicated situation—developed two strategies designed to obtain a sufficient level of stability that would allow an honorable exit.
The first was the “transition” process agreed between Afghanistan and ISAFparticipating countries in 2010, in which international combat troops would
withdraw by 2014, but the state would continue to receive important financial
support for its civilian and military institutions The second project was a “reconciliation” process in which the Afghan state and the armed opposition would
5. Both the recent memoir of U.S. Secretary of Defense Robert Gates and the earlier publication
by Bob Woodward, analyzing the decision-making process in Washington regarding Afghanistan, demonstrate high levels of dissatisfaction with President Karzai’s leadership. See Robert M.
Gates, Duty: Memoirs of a Secretary at War (New York: Alfred A. Knopf, 2014), and Bob Woodward, Obama’s Wars (New York: Simon and Schuster, 2010).
6. These suspicions have recently been confirmed by Robert Gates; see Duty, p. 358.
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negotiate a political solution to the conflict, with the implicit implication that
this might require changes to Afghanistan’s constitution.
These two projects were theoretically contradictory in the sense that the former presumed an Afghan state that would become sufficiently strong to maintain
its current institutions and constitutional order and towithstand the insurgency,
while the latter presumed an insurgency that could not be degraded by the existing state, which instead would need to negotiate a new political order that would
likely require consequential amendments to the constitution.
Despite the conceptual contradictions behind these two strategies, it was
practically possible to implement both simultaneously for a time without the
contradictions undermining either strategy. Two sets of negotiations were therefore set in motion, one under the logic of transition and the other under the logic
of reconciliation. Both were held with the object of achieving a result before the
April 5, 2014 presidential elections and the end of President Karzai’s second
and final mandate. And both have failed. The reconciliation track foundered in
the sloppy opening of the Taliban “political office” in Qatar in June 2013,7 and
the negotiation of the Bilateral Security Agreement (BSA) between the Karzai
government and the United States—which would allow the maintenance of a
residual international training force and set the conditions for the delivery of
financial assistance to Afghanistan’s army and police—foundered on Karzai’s
unexpected refusal to sign the negotiated text.
As a result of these failures, the only meaningful political event that retains
any potential to resolve Afghanistan’s ongoing crisis of governanceis the 2014
presidential election. At the very least, the election would allow Afghan political
elites to extend the political order and obtain sufficient legitimacy to pursue either or both of the two stability tracks that are now blocked. Badly-run elections,
however,could destroying the elite pact first codified at Bonn Agreement and
implicitly renewed by each successive election held since then.
Notwithstanding the obvious need for these elections to go well, the run-up
has exposed for the first time an evident fault-line between president Karzai and
7. For my take on this debacle, see: http://www.usip.org/olivebranch/conundrum-afghanistankarzai-has-little-gain-going-back-doha
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Afghan political elites that will complicate their success. Previously, whatever
differences elites might have had with Karzai were subsumed beneath his massive formal powers and their political weakness. By refusing to sign the BSA
until after the election, however, President Karzai is now working against the
interests of the rest of the elites and raising the stakes of this election.
Signing the BSA before the election would have imposed obligations on the
international community,bindingits members even if the election were conducted poorly. Without a signature, theelections bear a greater burden to demonstrate
that Afghanistan merits sustained international support. Poorly-run elections and
a botched political transition would give weight, perhaps decisively, to those
who argue in western capitals that the cost of sustaining Afghanistan’s government is simply wasted money.
Given how previous elections have been run, this is a daunting prospect.
The experience of 2009 in particular, where more than20 percent of the votes
cast were invalidated due to fraud, and the process of invalidation led to several
months of crisis and brinkmanship, is not encouraging.
A more nuanced understanding of the 2009 election, however, as well as several positive developments in electoral management since then, provide some
grounds for cautious optimism, and for achieving a convergence between better Afghan electoral performance and more accurate international expectations.
First, obscured in the very public dispute about fraud in 2009 was the fact that
the Independent Election Commission (IEC)has become a surprisingly competent institution at the operational level. The problemwith Afghan elections has
not been technical failure, but crass political interference.
Second, the IEC has demonstrated that it can withstand political pressure
from the palace and uphold the law. In 2009, the IEC complied with an order
issued by the Electoral Complaints Commission (ECC) to rescind its initial decision to include fraudulent ballots in the final count. It could have constructed a
plausible legal argument to reject the order on grounds that it was a fully-Afghan
body whose legal mandate was found in the Constitution, while the ECC was
only authorized by the electoral law and had a majority of foreign commissioners. In the 2010 parliamentary election, the IEC withstood pressure for months
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and defended its independence and its official electoral result against an attempt
by the palace to politically engineer a different outcome. There is hardly any
other Afghan institution that has faced such pressure and resisted it in the name
of institutional independence and the rule of law—the same cannot be said of the
judiciary, for example.
Third, severalnew factors in 2014 could improve the quality of the election.
These include far superior electoral preparations (including legislation enacted
by parliament rather than by decree), a more organized and coherent political
opposition, a more urbanized and perhaps informed Afghan population, and the
critical fact that President Karzai cannot run again and therefore his influence
over electoral institutions once the first round is held should be severely diminished compared to 2009.
Finally, anecdotal and some polling evidence suggest that manyAfghans are
proud that their country has joined the ranks of democratic states8, however imperfect their elections have been. For a country that has, in a few short decades,
experienced monarchy, a presidential republic, anarchy, and a theocracy, democracy seems to be welcomed as the most hopeful and even practical political
system. However badly elections have failed in practice, Afghans seem largely
to have recognized—and for quite a long time—their usefulness in theory. And
they recognize the stakes of this election.
An election viewed as legitimate by both Afghans and the international community, based on realistic expectations, would provide a chance for new governing ideas to end some of the most pernicious political practices of the past,
improve the nature of the partnership with the international community, and
perhaps provide a sufficient basis of legitimacy on which to negotiate a political solution with the Taliban—reconciling at last the contradictory policies of
“transition” and “reconciliation”.
Pessimists might argue that this is too much to ask of a traumatized popu8. “For many [Afghans], the fact that Afghanistan was holding elections, even if imperfect, was a
signal to the rest of the world about Afghanistan’s desire to turn away from its reputation as an
insular and violence-prone state and to embrace what many perceive as international (and also
Islamic) values.” Anna Larson and Noah Coburn, “Justifying the Means: Afghan Perceptions of
Electoral Processes” (USIP Special Report 326, March 2013), p. 15.

Last Chance: The International Community and the 2014 Afghan Elections

167

lation with little democratic experience. Realists would counter that we have
reached a point where there is little else to hope for other than an election the
demonstrates both inclusiveness and integrity. For once, however, both the international community, Afghan political elites, and perhaps a large number of
Afghan voters are far more aligned on what is required from this election, more
realistic in their expectations, and hopefully more determined to make the most
of what might be a final opportunity to rescue themselves from political implosion and enduring crisis.

