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  از نشريه پيشرو  

 
َانتخابات با خرد، نه با تجاوز، انحصار و سنت ِ  

  
يونان قديم مھد . د ميرسد رأی و انتخاب از مقوله ھای کھنيست که تاريخ آن به قرن پنج قبل از ميال:خیي پيشينه تار   

قرون وسطی بر اروپا که دولت ھای استبدادی فيودالی را با ثناخوانی کليسا ۀ اما تسلط ھزار سال. زايش اين واژه ھا بود
ن دوره معنايی نداشت، که شاه سايه خدا پنداشته ميشد و ھر نوع مقابله با آبر حاکميت داشت، رأی و انتخاب نه تنھا در

حد سوختن و دود و خاکستر شدن را در پی داشت، اما رشد مناسبات سرمايه داری در اروپا، پايۀ ھزار آن جزايی در 
ی که سرمايه داری کوچک  و با يک حرکت و قيام وسيع توده ئرژيم ھای  فيوداليته را سست و لرزان ساختۀ سال

 با حمله بر باستيل در پاريس، رژيم شاھی ١٧٨٩رھبری آنرا در دست گرفت و تمام توده ھا را به دنبال خود کشيد، در 
بوربون ھا را سرنگون ساخت و لويی شانزده با زن مکارش، ماری انتوانت را به پای گيوتين برد و در پی آن رژيم 

ش درين قاره ريشه کن وداليزم با بازوی دينيھای حاکم بر کشورھای ديگر اروپايی به سرعت سقوط کردند و حاکميت في
ديد که با رقابت آزاد سرمايه داری ھمراه بود، اصل رأی و انتخاب را با نظرات مونتسکيو و ژان ژاک دوران ج. شد

روسو، دو تيوريسن معروف بورژوايی، در اصل تفکيک سه قوای دولت و اعالن دموکراسی با سه ضميمۀ آزادی بيان، 
ه سرمايه داری کوچک به قدرت رسيد بيشتر با اينکه در کشورھايی ک. آزادی رسانه ھا و آزادی احزاب بنيان گذاشت

نظام ھای رياستی به وجود آمد و بنيان فيوداليزم از ريشه کنده شد، اما در بعضی از کشورھا که بورژوازی بزرگ به 
ًقدرت رسيد، با حفظ برخی از ارکانھای فيودالی، نظام ھای پارلمانی درين کشورھا به ميان آمدند که تا اکنون مثال در 

رأی و انتخاب در کشورھای سرمايه داری تا دوران به وجود آمدن انحصارات در کشور . ستان نوع آن را ميبينيمانگل
کسی  ن شرکت ميکردند و نه کسی برآی بود که مردم با نظر و خرد خودی درئھای پيشرفته سرمايه داری عمل توده 

 سرمايه داری ھم به آن چنان پابند بودند که اگر دولت ھای. را تحميل ميکرد و نه کسی آنرا می پذيرفت یرأی خاص
کسی بر رأی کسی اثر ميگذاشت و يا مجبور ميشد، جزای سنگينی داشت و به اين صورت مردم باسواد و آگاه، از روی 

  . برنامه کانديدان به آنان رأی ميدادند و آزادی بيان، احزاب و رسانه ھا به صورت واقعی اما فراطبقاتی عمل ميکرد
 بعد از آنکه نيروھای مولده در درون جامعه سرمايه داری آزاد رشد کرد و ماشين ھای بزرگ با :دوران انحصار 

انحصارات جديد به ميان آمد و بانکھا قدرت اصلی سرمايه را در دست گرفتند، در ساختار دولت و اقتدار سرمايه داری 
مانطوريکه کنترول پول و نعمات مادی جامعه را در دست انحصارات سرمايه داری ھ. نيز تغييرات جدی به وجود آمد

اين کمپنی ھا که در نوع توليد ميان شان . گرفتند، کنترول دموکراسی، رأی و انتخاب را نيز در انحصار خود در آوردند
ھماھنگی و ناھماھنگی وجود داشت و رقابت باعث از ميان بردن توليد کوچک و کمپنی ھای کوچک شده بود، در 

لذا اين کمپنی ھا به زودی قادر شدند تا ھم احزاب و ھم . حصار قدرت سياسی نيز به گروپ ھای قدرتمندی تقسيم شدندان
رسانه ھا را در کنترول خود درآرند و به اين ترتيب، چند حزب معدود قدرتمند قدرت کانديد، رأی و دولت داری را در 

حزب به صورت موروثی درآمد و مردمی که خارج ازين کمپنی دست خود گرفتند و به نحوی قدرت در ميان دو، سه 
ھا زندگی ميکردند، ھيچ گاھی در قدرت سھيم نشده و فقط گوش به فرمان رھبران کمپنی ھا ، تراست ھا، کارتل و 

اليا، انحصار قدرت در امريکا، انگليس، فرانسه، جاپان، ايت. سنديکاھا ماندند تا به کی رأی بدھند و کی را تحريم کنند
 به یگاھھرچندلمان، کانادا، استراليا و برخی از کشورھای ديگر سرمايه داری به دست دو و يا سه حزب بوده که ا

 مليون دالر از کمپنی ٧٠٠بوش در انتحابات گذشته که به قدرت رسيد . صورت متناوب يکی بر ديگری سبقت می جويد
ش بکند و در تمام کمپاين ھای  احراز کرسی رياست جمھوريأیھای نفتی به دست آورد تا صرف مبارزات تبليغاتی بر

انتخاباتی افرادی که از سوی اين احزاب کانديد ميشوند، پولھای سرسام آوری را از طريق اين کمپنی ھا به دست آورده 
 مردم بی به مصرف ميرسانند و به اين ترتيب با برچيده شدن بساط انتخابات دوران آزاد، ديگر رأی و نظر توده ھای
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معنی شده، اين بزرگان و مديران کمپنی ھای بزرگ سرمايه داری بودند که عوض تمام مردم برأی اينکه چه کسی به 
  .قدرت برسد، تصميم ميگرفتند، لذا ديگر رأی و انتخاب از معنی اصلی مردمی اش خارج شد

 و انتخاب از دوره ھای اول پارلمان رژيم شاھی صورت ميگرفت و  در افغانستان رأی:رأی و انتخابات در افغانستان
راه نمی يافت و فقط نمايندگان فيوداالن ھيچ مردم ۀ اما درين پارلمان ھا تود. ن شرکت ميکردندآبه اصطالح مردم در

سی اعالن شد  با به قدرت رسيدن شاه محمودخان دموکرا١٣٢٧در سال !! بودند که درين پارلمان ھا وکيل مردم ميشدند
و در دورۀ ھفت شورا محمودی و غبار از کابل با رأی توده ھای مردم به قدرت رسيدند و از واليات ديگر نيز 
روشنفکران مشروطه طلب و خالف سرمايه گذاری ھای کشور ھای سرمايه داری که حدود سی نفر بودند به شورا راه 

 ھای طبقات حاکمه، رژيم را سخت ترساندند و باالخره محمودی يافتند و با مطرح کردن بحث ھای داغ و افشای خيانت
دستگير و به قفس انداخته شد و غبار تبعيد گرديد و بار ديگر حرف رأی و انتخاب در چوکات تأييد فيودال ھای شرير و 

م از سوی شاه دھه دموکراسی ظاھرشاه که بايد مردم در انتخابات پارلمانی شرکت ميکردند، صدراعظ. بيسواد باقی ماند
ھفت دولتی که از سوی شاه به پارلمان فرستاده شد، ھيچکدام . کانديد و جھت اخذ رأی اعتماد به پارلمان فرستاده ميشد

 ھيچ زنی به پارلمان راه پيدا نکرد و ١٣ چھار زن به پارلمان راه يافتند، اما در دوره ١٢رد نگرديد و فقط تنھا در دوره 
  . سرطان تا سقوط امارت طالبان به مدت چھل سال نامی از رأی و انتخاب برده نشد٢۶به اين صورت از کودتای 

 با اينکه بعد از برگزاری کنفرانس بن تا حال در افغانستان دو بار انتخابات به خاطر :؟رأی و انتخاب با کدام معيار
ا ھيچکدام آنھا تشابھی با انتخاب رييس جمھور و انتخاب اعضای پارلمان و شوراھای واليتی صورت گرفته، ام

درين انتخابات اکثريت مردم با .  صورت ميگرفت، ندارد١٩٠٠انتخابات معياری که در جوامع سرمايه داری در دھه 
 در صد مردم بيسواد اند و از سوی ديگر ٧۶خرد فردی به پای صندوق ھای رأی نميروند، زيرا از يک طرف بيش از 

به اين خاطر درين انتخاب ھا . ن چيزی فکر کرده نميتوانندآو قبيله ميباشند که خارج ازچنان پابند به سنت ھای خانواده 
َچيزی به نام آگاھی فردی و خرد خودی نقش ندارد مد کرد، تمام افراد قبيله آوقتی رييس قبيله و کالن قوم با ھر که جور. ِ

قشی دارد، پرداخت پول، تبانی ھا ، زدوبند بزرگان خانواده نيز چنين ن. خود را مقيد به دادن رأی به ھمان فرد ميدانند
پس چنين انتخاب ھايی . تنظيم ھا و باالخره نقش کالن خانواده در تعيين سمت و سوی رأی ديگران حرف اول را ميزند

معنی دموکراتيک سرمايه داری و غيرسرمايه داری را نداشته، استبداد فيوداليست که با عبای رأی و انتخاب سرمايه 
اری به ميدان می آيد و مردم را ميفريبد که اگر چنين نميبود چگونه خونريز ترين و جنايتکار ترين افراد اکثريت د

درين انتخاب ھا ھيچ اراده فردی و رأی و فکر و دانش خودی . چوکی ھای فعلی پارلمان افغانستان را پر ميکردند
  .نتخابات بی رنگ ميباشدمطرح نيست و به اين خاطر دموکراسی ليبرالی نيز درين ا
 تا چند روز ديگر دور دوم انتخابات رياست جمھوری و :دور دوم انتخابات رياست جمھوری و شوراھای واليتی

شوراھای واليتی برگزار ميگردد و از اکنون برای اين  کانديدان نه مردم بلکه برخی از سران مذھبی، قومی و تنظيمی 
آنانی که خود را کانديد کرده اند، اگر ھر يک به قدرت برسد . ی در جريان استتبليغ ميکنند و زدوبند ھای بسيار

 ھزار ديگر در ٢١تغييری در وضعيت نه تنھا به جود نمی آيد، که با آمدن سی ھزار نيروی جديد امريکايی و با اينکه 
بود، که برای راديکاليزه راه است، نه تنھا برنده ی رياست جمھوری از صالحيت ھای پيشين کمتر برخوردار خواھد 

کردن سياست ھای ماندن و پايگاه داشتن دايمی در خاک افغانستان، فضای فقر و بيکاری گسترده تر خواھد گشت و 
، که ازين ھم باالتر خواھد رفت و ھمسايگان بيشتر به داخل افغانستان خواھند خزيد و نخواھد شدفساد نه تنھا مھار

 سال ديگر در افغانستان را ۴٠انگليس ھا از حاال ماندن . ران بيشتر مطرح خواھند شدمداخله خواھند کرد و جنگساال
 سال در افغانستان خواھند بود و به ساختن تأسيساتی که اکنون در ٩٠ًمطرح ميسازند و امريکايی ھا قبال گفته بودند که 

از روزی که اوباما دوسيه قتل عامی را که با اينکه . برخی نقاط آغاز کرده اند، حضور درازمدت اينان را نشان ميدھد
به وسيله دوستم در دشت ليلی به راه افتاد، مطرح نموده رھبران و بيشتر قومندانان جھادی چنان لب بر لب مانده اند که 

 ھزار نيرويش بخواھد سرنوشت ۶٠حرفی از حلقوم شان بيرون نميشود و به اين صورت معلوم ميشود که اگر اوباما با 
بنابرين اين انتخابات با وضعيتی که برگزار . ولت منتخب و غير منتخبی رادر افغانستان تعيين کرده ميتواندھر د

ميگردد، جز کليشه ای، سمبوليک و شاد کردن غربی ھا چيز ديگری بوده نميتواند و اين خاصيت انتخابات در تمام 
  .    کشورھايی است که نيروھای خارجی در آنھا خيمه و خرگاه دارند

             
           

  


