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 ولسی جرگه دورٔه دوم (!)» انتخابات« ی از نتایجدرسهای

  ٔه نهضت آیندٔه افغانستانمالحظات هیئت اجرایی

  ۲۰۱۰نوامبر  ۴ مطابق ۱۳۸۹عقرب ۱۳ مؤرخ

این . به آن اطالق شده است، منشتر گردید» انتخابات«نتایج مقدماتی مضحکه یی که به ناحق صفت 

ساختن نامزدان مورد نظر برای نظام و تضمین آیندٔه آن در » پیروز«برای  که تقلب گسترده یی

نیست، چون هرگونه عملکرد یک  جریان انتخابات نامنهاد مذکور صورت گرفت، موضوع بحث ما

ات اخیر، مبرا از این امر ساختار آغشته در فساد، ناگزیر ماهیت این فساد را در خود دارد؛ انتخاب

  .باشد نمیتواند

موضوع بر سر برخورد . یج آن استنتار مهم تر از روند انتخابات و وع مورد بحث ما، چیزی بسیاموض

درسهایی که باید از . نیروهای چپ و مترقی در قبال نظام و مظاهر فریبای آن از نگاه سیاسی است

   .اند َدوِر اخیر انتخابات گرفت، درسهایی ُبنیادی برای آیندٔه ُجبش چپ و دموکراتیک کشور

 :پرسشی مطرح شد مبنی بر این که) دو دوره هر(آستانٔه انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه  در

که  دیروزی رفقایخیر؟ آن شمار از  آیا نیروهای چپ و دموکراتیک در انتخابات شرکت کنند یا

و سیاسی  مفسران ایدیالوژیک و »!مشاوران«آرزومند شرکت مستقیم در انتخابات بودند همراه با 

چوکات ُکلی  در(را  "رسمیگرایی - قانونگرایی"مشی مانهای برخاسته از چپ دیروزی که اکثریت ساز

با ارایٔه پاسخ مثبت به پرسش  ر پیش گرفته بودند،د) انستانز استراتیژی ناتو ـ امریکا در افغحمایت ا

  ::عنوان کردند نمیم و تحلیلهای شاانامبرده، دالیل زیر را برای استوار ساختن تص

دموکراسی در  شرکت در انتخابات، میشود در تحکیمبا  ؛انتخابات جزیی از دموکراسی است -۱

 ؛)چهل هٔهخ افغانستان در انتخابات د. د. شرکت ح: نمونه( کشور سهیم شد

 آنها به تبلیغ و ترویج اندیشه ها وهای انتخاباتی، زمینه هایی اند که میشود از طریق  کارزار -۲

 سیاستهای ُجنبش پرداخت و مردم را از آنها آگاه ساخت؛
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ن دانسته ارکارگچپیها به شمول رهبر اکتوبر همیشه شرکت در پارلمانهای بورژوایی را به نفع  -۳

 اند و ُجنبش دموکراتیک افغانستان نباید سوای این برخورد عمل کند؛

، پس بودن در ارگانهای »ودجایی که ما نباشیم، آنجا توسط دشمنان و مخالفان اشغال میش« -۴

 !حاکمیت کنونی، به معنای تنگ ساختن عرصه بر ارتجاع است

دیروزی را قانع ساخت و اکثریت آنها  ین شمار زیادی از وابسته گان چپ به یق یاین چنین استدالل

  . شرکت در انتخابات را یک اقدام مثبت به نفع ُجنبش تلقی کردند

نبش و به ضرر پس چرا جریان انتخابات و نتایج آن، برعکس استداللهای متذکره، یکسره به ضرر ُج

  . چنین است موضوع اساسی مورد بحث دموکراسی تمام شدند؟

دالل را با موضوع استدالل استمیشود از یک سو عدم انطباق منطقی  با تحلیل این تناقض ظاهری

را پیش  هاپرداخت تحلیل سیاسی آنهایی که چنین استدالل ِیخامد و از سوی دیگر بر نشان دا

  .گذاشت تنادرست شان ـ انگش مکشیدند ـ و آن هم برای توجیه تصامی

  دموکراسی و انتخابات .۱

 ِکیالوژیدیو ا یـ حقوق یاسیساختِن مؤسسات س ی، جهانیدار هیشدن سرما یبا جهان همراه

 یـ حقوق یاسیس یرو بنا صدور .مطرح است زین) هیسرما یمتروپولها( یدار هیمراکز سرما

، کندیرا کتمان م هیسرما یخشن ضد بشر ٔهکه چهر ییرو پوِش آراسته  ثیبه ح ییبورژوا

جهان  مردمانبه خورد  مراکز سرمایه داری کیالوژیدیا یکه همه روزه از دستگاه ها ستییایرو

 .شودیداده م ریفق

 ،یخود کامه و سرکوبگر و حالل مشکالِت اقتصاد ینظامها لیبد ثیبه ح یدموکراس

همان  یعنیدر حال توسعه،  ای افتهیتوسعه ن یبه کشورها ،یو فرهنگ یاسی، سیاجتماع

به  یشگرف ٔهمعجز ساختن آن یجهان یو برا گرددی، عرضه میدار هیاطراف سرما یکشورها

 یدموکراس یاساس ٔهقاعد ثیبه ح» انتخاباِت متناوب«. شودیم هیبه آن تعب» انتخابات«نام 

 یکشورها یخیتار تیاصل جهانشمول، بدون درنظر داشِت واقع کی ٔه، به مثابییبورژوا
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تا  شودیامر، همه روزه تالش م تیاما در واقع. گرددیآنها م یاسیس یوارد زنده گ ،یرامونیپ

 یروهاین یها لیبد ثیبه ح یرامونیپ یکشورها یو مترق کیدموکرات لیاص یها روین

  ! تبارز نکنند) مثاًل در افغانستان( ییو قرون وسطا یارتجاع

استوار  شودیم دهیکه شهروند نام یگریمفهوم د ادیبر ُبن ییانتخابات در حقوق بورژوا مفهوم

، منطقه ی، جنسی، فرهنگیاقتصاد ،ی، طبقاتی، گروهیفرد یهایگ ژهیمفهوم شهروند و. است

 ِیفاعالِن انتزاع«جدا کرده، صرف آنها را در مقام  جامعه کیرا از افراد مشخص  رهیو غ یی

آدم  کیتا  کندیم یمشخص را نف یآدمها) تبعه ای(مفهوم شهروند . کندیمطرح م »یاسیس

که  یمجرد یآدمها. اندیبنما یاسیس ٔهاراد کیو  یاسیفاعل س کی ثیرا به ح یاسیمجرد س

الحقوق در  یمتساو یآدمها ثیبه ح کنندیم دایپ یو انتزاع یحقوق مساو نگونهیبد

 یرو یعنیاصل،  نیهم یرو ییبورژوا یاسیحقوق س. کنندیشرکت م »یانتخاباِت انتزاع«

را  یاسیس یپنداشتن، آدم انتزاع تیانتزاع را واقع. استوار است رنگیو ن» !چال« نیهم

 یاسیمسلط در حقوق س یاز پرداخت تفکر فلسف ییجز کردن یتلق یاسیآدم مشخص س

 یآدمها یزنده گ نیتضاد ها را ب ومفهوم شهروند تمام اختالفات، تناقضات . ستییبورژوا

کار . کندیم یرا نف یامر وجود طبقات متخاصم اجتماع تیو در واقع کندیمشخص کتمان م

را  کیخطر را دارد که ُجنبش چِپ دموکرات نیا شهروندو  انتخابات میمفاه ٔهُبرد نقد ناشد

  .بکشاند یاسینادرست و نا روشن س یهایریبه موضعگ

شده از  رونیانتزاِع ب کی ثیبه ح یموضوع انتخابات را در کشور ن دیبا یافغان چپ

مقطع مشخص از  کیمشخص در  دادیرو کی ثی، بل به حییبورژوا یاسیحقوق س

 یبررس نیقرار دهد تا براساس ا یمورد بررس یافغان ٔهجامع یاسیس یزنده گ

  . خود را روشن سازد یریموضعگ
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 کی ثیخود به ح یکه بدون آنها از باِر مفهوم داردیمفروض م یی راشرطها شیانتخابات پ

. گرددیم یتهو از اعتبار عملی خود به حیث یک رویداد سیاسی " یـ حقوق یاسیمفهوِم س"

  : برشمرد نیچن توانیم یانتخابات را در جهان امروز یاساس یشرطها شیپ

  یاسیمحمل قدرت س ثیحوجود دولت به  -
  ؛استقرار امنیت در چوکات حاکمیت ملی و استقالل سیاسی کشور -

 یمستقر در کشور و مجر ِیاسیصورِت نظام س ایشکل  ثیبه ح یوجود دموکراس -

  .انتخابات ِکیبودن قانون دموکرات

متفاوت، متقابل،  یبرنامه ها انگِریکه ب یاسیس ِفیالترنات یروهایوجود احزاب و ن -

و  ی، اجتماعی، اقتصادیاسیس تیدادن وضع رییتغ ایحفظ و  یمتضاد برا یحت

  .موجود باشند یفرهنگ -  کیالوژیدیا

  . نامبرده اند یشرطها شیحضور تمام پ یامروز نمونه ها ییبورژوا ٔهافتیانکشاف  ینظامها

 .نیز توجه کرد انتخابات ینیع یها نهیو زم یُبعد واقع به دیباهمراه با پیش شرطهای نامبرده 

 :قرار اند نیاز ا ینیع یها نهیزم

  مسلط؛ دیتول ٔهویش ای یمناسباِت مسلط اجتماع -

 ایقواء  یتعادل نسب ایطبقات باال  ٔهانیجو طرهیس ِتیحاکم( یطبقات یتناسب قوا -

  )مردم؟ یتوده ها زیمسالمت آم یاسیس زشیخ یامکان واقع

  )ک؟یالئ میرژ اینسبتًا باز ؟  ینظام مذهب ایمطلق؟  یوکراسیت( کیالوژیدیچتر ا -

 ٔهمرحل ای یانکشاف بط ٔهمرحل ای یاقتصاد عیرونق سر ٔهمرحل( یاقتصاد تیوضع -

  )رکود و بحران؟

قرار داد تا بتوان  یابیداشت عناصر باال، مورد ارزبه طور مشخص، با در نظر دیهر انتخابات را با پس

 کیکارُبرد مجرد مفهوم انتخابات در . سنجیدجامعه  کی یآنرا در زنده گ تیو اهم هایگ ژهیو

مشخص هر  لیتحل .یاسیتا به برخورد س ماندیم ایدر رؤ احتیبه س شتریب یوضع مجرد و کل

انتخابات در انتخابات  ٔهفرانسه با واژ یانتخابات در انتخاباِت پارلمان ٔهانتخابات نشان خواهد داد که واژ
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تنها . از هم فرسنگها فاصله دارند رانیا یوکراسیانتخابات در انتخابات ت ٔهو واژ نیچ یجمهور استیر

 .سازدیمفهوم را آشکار م نیا ِتیو ماه رممشخص، فو ٔهجامع کیانتخابات در  لیتحل

 :درسهای انتخابات ولسی جرگه -۱

اتیک ـ ابان به وضعیت سیاسی کشور آشکار میسازد که پیش شرطهای انتخابات دموکریک نظر شت

دالیل ارایه شده برای سودمندی شرکت در  .ـ وجود ندارند آنگونه که در باال برشمرده شد

موضوع مورد . دندانتخابات، کاماًل به طور انتزاعی و برون از واقعیت افغانی مطرح شده بو

دور نخست  .ه در افغانستانص است، یعنی دو دورٔه انتخابات ولسی جرگخشرویداد م بررسی دو

به نمایش گذاشتن یک چهرٔه  انابرگزار گردید که هم خاصسی جرگه با یک هدف انتخابات ول

برنامٔه تداوم حضور ناتو ـ امریکا در افغانستان نیازمند  .کرتیک از نظام مستقر در کابل بوددمو

استقرار  دفاع از مردم افغانستان و«ار تمام چرخ تبلیغاتی آن بر محور شع بود زیرا یچنین نمایش

دموکراتیک بودن انتخابات دور اول و  چی چیز میتوانست. گردید می» ر این کشوردموکراسی د

ضمانت کند؟ حضور نماینده گانی که به شکلی از اشکال بتوانند گذشته یا  مشروع بودن نتایج آن را

افغانستان به این نیرنگ  نهضت آیندٔه. حال جریانهای مختلف سیاسی کشور را به نمایش بگذارند

وابسته  )۵۲۰۰ اکتبر ۳۰مطابق ۴۱۳۸ عقرب ۸(شده بود و طی اعالمیٔه مؤرخ  سیاسی دقیقًا متوجه

برخی از وابسته گان . گان ُجبنش دموکراتیک را از شرکت در چنین رویدادی برحذر داشته بود

ُبنیاد تحلیل عینی وضع استوار بود، توجه نکرده، راهی ولسی  زی به هشدار نهضت آینده که بردیرو

پس از اعالن نتایج انتخابات دور اول، تمام رسانه های وابسته به ناتو، یک صدا فریاد . جرگه شدند

پیامد تالشهای ، تا کمونیستها حضور دارند و این برآوردند که در پارلمان افغانستان از طالبان گرفته

  . سازندٔه کشورهای ناتو برای استقرار دموکراسی در افغانستان است

رئیس کمیسیون «القابی چون  احرازسال حضور این آقایان در دستگاه ولسی جرگه ـ که گاه با  پنج

دوم انتخابات، این فرصت را فراهم  دور همراه بود ـ و شکست افتزاح آمیز تمامی آنان در» دفاع

  :تا به استخراج درسهای سیاسی برای ُجنبش بپردازیممیسازد 
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شرکت در ولسی جرگٔه دور اول، اقدامی بود که یکسره به تحکیم مواضع نظام انجامید و  -۱

فراهم تر  به ویژه بورژوازی تجاری یِت تشکل بورژوازِی نو ظهور حاکمبرای تقو را زمینه

 ٔه دولت فراهم نمودو زمینه های تسلط شبکه های مافیایی را در ادار ساخت؛

به ویژه از طریق تمویل نماینده گان مجلس از سوی کشورهای ( شیوع فساد در مجلس -۲

نیازمندیها و مطالبات  فضای معامله گری، عدم توجه به ، حاکم بودِن، ناکارایی)همسایه

را  "اصل انتخابات" ٔه نماینده گان مجلس از دولتاخذ امتیازات مادی فوق العاد مردم،

 در اذهان مردم بی اعتبار ساخت؛

دموکراتیک  نبشا در ولسی جرگه به هویت ج. خ. د. اشتراک تنی چند از اعضای دیروز ح -۳

تالش تکروانه برای احراز  مردم کاست؛و مترقی لطمه زد و از اعتبار آن در اذهان 

 کرسیهای پارلمان به پراگنده گی ُجنبش مترقی دامن زد؛

در نبوذ اتحاد و همسویی نیروهای ( افراد متعلق به خط چپ دیروزیاشتراک شمار بیشتر  -۴

چپ، دموکراتیک و ترقیخواه، در نبود یک پالتفورم معین سیاسی و عدم حضور یک نهاد 

در دور دوم انتخابات، ظاهر دموکراتیک  با آنکه) مستقل سیاسی متعلق به ترقیخواهان

م بلند سیاسی و با تکیه به تجربٔه ناکام دور اما مردم افغانستان با فه آراست،انتخابات را 

ج حاصله از این دور مظهر تسلط بیشتر نیروهای ینتا. اول ولسی جرگه، از آن رو گشتاندند

 . دولت است هاِیعقبگرا در ارگان

نشان ) نی در توهمات و شعارها و احکام انتزاعی(پیامدهای متذکره در پراتیک سیاسی 

ه شرکت در انتخابات را به سود ُجنبش میپنداشتند، با وضعیت میدهند که استدالل آنانی ک

مشخص سیاسی کشور همخوانی نداشته و یکسره اشتباه آمیز و ناسازگار با منافع حرکت 

ترقی و دموکراسی یم مجموع هواداران و رهروان راه این درس عظ. بودنددادخواهانٔه افغانی 

در قبال نظام  تحلیلی و موضعگیریهای سیاسی شان واقعی را به تجدید نظر در پرداختهای

 تشکل افراد، گروه ها و نیروهای، اساسی ترین مسأله. دعوت می نماید و حامیان بیرونی آن

مستقل به این مفهوم . است چپ و دموکراتیک در یک نهاد واحد و مستقل سیاسی واقعی
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که با هویت مردمی آن گره  که این نهاد باید استراتیژی و مشی سیاسیی را در پیش گیرد

با نیروهای عقبگرا، در پراتیک سیاسی  هگونه وسوسٔه معامله گران سوای هر داشته باشد و

حضور چنین نهادی در وضعیت سیاسی کشور زمینه را برای ایجاد یک بلوک . پیاده گردد

ک، زادیخواه، چپ و دموکراتیز تمام نیروهای تجدد طلب، آمترقی و دموکراتیک، متشکل ا

اگر خواهان تحقق چنین . راه کشور میگشایدساخته راه تحوالت ُبنیادی را فرافراهم 

 .تحوالتی هستیم، به فکر ایجاد این نهاد ُافتیم و گامهای عملی جسورانه را آغاز نماییم

 


