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ــــــــــسرمقاله
جدال های ناتمام میان
کمیسیون ها
علی قادری
آخرین انتخابات ریاســت جمهوری افغانستان بحرانی شد .دو تیم
کالن انتخاباتی بر اســاس مصلحت سیاســی وارد توافق سیاسی
شــدند .در توافق صورت گرفته جدا از مسئله تقسیم قدرت میان
دو تیم انتخاباتی یکی از موارد مهــم توافق صورت گرفته آوردن
اصالحات در کمیســیون مســتقل انتخابات بود .بعد از روی کار
آمدن حکومت وحدت ملی کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی
با فرمان رئیس جمهور شکل گرفت .در قدم بعدی کمیته گزینش
آغاز به کار کرد .بناست کمیته گزینش  27نفر را از میان متقاضیان
عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات برگزیند و رئیس جمهور از
میان آن ها  9نفر را به عنوان عضو این کمیســیون انتخاب نماید.
مسئله آوردن اصالحات در کمیسیون مســتقل انتخابات و نظام
انتخاباتی یک مسئله دامنه دار شده است .کمیسیون ویژه اصالح
نظام انتخاباتی وقتی آغاز به کار کرد و پیشــنهاد تعدیل در نظام
انتخاباتی افغانستان را نمود اما ،از سوی مجلس نمایندگان رد شد.
آن ها استدالل کردند که بر اساس قانون اساسی مجلس نمایندگان
حق ندارد ،تعدیل قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار دهد.
در همین حال ،رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت که
کار کمیته گزینش غیر قانونی اســت .زمانی که کمیسیون ویژه
اصالح نظام انتخاباتی نیز فعالیت آغاز کرد و بســته پیشــنهادی
خود را به منظور آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی ارائه نمود ،نقد
ها و جنجال های زیادی بر پا شــد که کمیسیون ویژه اصالح نظام
انتخاباتی حق تغییر سیستم و نظام انتخاباتی را ندارد آن ها باید در
مکانیسم ها و روش های کار کمیسیون مستقل انتخابات اصالحات
آورد .این جنجال ها اما ،نتیجه ای در پی نداشــت .اکنون مسئله
این است که اگر جدال ها ادامه یابد آیا امکان برگزاری انتخابات و
آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات
ممکن است؟
در وضعیت کنونی اما ،آنچه اهمیت دارد مشروعیت حکومت است.
اگر معیار را قانون اساســی در نظر بگیریم در قانون اساسی کشور
پست ریاست اجرائیه تعریف نشده است .همین مسئله ،مشروعیت
حکومت را زیر ســوال برده است .اگر چه ،در توافق صورت گرفته
میان اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل این مسئله نیز گنجانده شده بود
که سرنوشت پست ریاست اجرائیه را با برگزاری لوی جرگه قانون
اساسی مشخص می کند اما تا هنوز هیچ صدای از دو طرف مبنی بر
برگزاری لوی جرگه قانون اساسی شنیده نمی شود.
آوردن اصالحات در کمیسیون مستقل انتخابات و یا نظام انتخاباتی
از جمله مواردی بود که در توافق سیاســی میان دو طرف گنجانده
شــده بود .اکنون آوردن اصالحات و تعدیل قانون انتخابات به بن
بست رسیده است .مســئله مهم این است که مجلس نمایندگان
مشــروعیت ندارد تا قانون خلق کند و یا تعدیل در قوانین کشور
به وجود آورد .زیرا ،دوره قانونی آن ها به پایان رســیده است .این
مسئله آوردن اصالحات در کمیسیون مســتقل انتخابات و نظام
انتخاباتی را با بن بســت مواجه ساخته اســت .بنابراین ،آوردن
اصالحات متضمن آن اســت که مجلس مشــروعیت الزم برای
تعدیل قوانین را داشــته باشــد .اکنون برای برداشتن قدم بعدی
الزم است که اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس
توافق میان دو طرف انتخاب گردد .به جای تعدیل قانون انتخابات
و نظام انتخاباتی به آوردن اصالحات در مکانیســم ها و روش های
کار کمیسیون مستقل انتخابات بسنده کند .زیرا ،رئیس جمهور و
رئیس اجرائیه می تواند به این مهم دست یازد .ما برای تغییرات و
اصالحات بنیادی نیازمند به مجلس قانونی می باشیم .این کار زمانی
ممکن می گردد که با اصالحات اندک و تضمین شفافیت انتخابات،
انتخابات پارلمان برگزار شود تا زمینه و فرصت قانونی برای آوردن
تعدیل در قانون انتخابات فراهم گــردد .در غیر آن ما به یک دور
باطل می چرخیم .سخن من این است که ما میان آوردن اصالحات
بنیادی در قانون انتخابات و برگزاری انتخابات پارلمانی باید برگزاری
انتخابات پارلمانی را برگزار نمایم .زیرا ،بدون یک پارلمان مشروع
ما قادر به هیچ گونه تغییرات و اصالحات در نظام انتخاباتی و قانون
انتخاباتی نمی باشــیم .برگزاری انتخابات پارلمانی و شــورا های
ولسوالی کمکی بزرگی در برگزاری لوی جرگه قانون اساسی نیز می
کند .حکومت موظف اســت که لوی جرگه قانون اساسی را برگزار
نماید .در شــرایط کنونی امکان برگزاری لوی جرگه قانون اساسی
نیز ممکن نیست .زیرا ،ما نه شــورای ولسوالی داریم و نه مجلس
نمایندگان ما مشــروعیت دارد .مجلس نمایندگان و مجلس سنا از
اعضای مهم و اساسی لوی جرگه قانون اساسی می باشد .در صورتی
که دو مجلس مشروعیت قانونی نداشــته باشد ،مشروعیت لوی
جرگه قانون اساسی نیز زیر سوال می رود.

صف بندی های تازه در وضعیت ناپایدارسیاسی
در روزهای اخیر عرصه سیاســی کشــور
شاهد تالش ها و کوشــش هایی است که
نشــان دهنده صف آرایی جدید سیاسی
می باشد .در روزهای گذشــته در ارتباط
با اوضاع جاری کشــور حداقل تا هنوز دو
ائتالف عمده سیاسی اعالم موجودیت کرده
اند .در نخســت برخی از چهره ها و جریان
های سیاســی و جهادی ائتالف جدیدی را
بوجود آورده و بنام شورای حراست و ثبات
افغانســتان اعالم موجودیت نمودند ،پس
از آن بخش دیگری از نیروهای سیاســی و
جهادی تشــکل دیگری را فراهم آوردند
ملی
عالی
و بنام شــورای
ِ
احزاب جهادی و ِ
ِ
کشور اعالم موجودیت نمودند .صف آرایی
های سیاسی هرچند در عرصه سیاست هر
کشــور و جامعه ای یک امر طبیعی شمرده
می شــود ،اما نمی توان نادیده انگاشت در
برخــی موارد صف بندی های سیاســی و
اعالم موجودیت تشکل های سیاسی نشان
از تغییر و دگرگونی در اوضاع سیاســی و
اجتماعی آن جامعه و کشــور دارد .بدین
جهت می تــوان اظهار داشــت که اعالم
ائتالف های جدید و صف بندی های جدید
سیاسی نشان از تغییر و فرازونشیب تند در
جامعه ما و عرصه سیاســی کشور دارد .بر
همگان روشن است که در تشکیل حکومت
وحدت ملی متاسفانه روند سیاسی جامعه
آنگونه که انتظار می رفت بســوی ثبات و
آرامش پیش نرفت .از جانب دیگر مســئله
حکومت داری خوب و مبارزه با فساد علی
رغم کوشــش های ظاهری تاکنون نه تنها
نتیجه بخش نبوده ،بلکه متاســفانه دست
مافیای اقتصادی و اداری و سیاســی هنوز
بازتر گردیده اســت .مسئله امنیت نیز در
کشور هر روز دچار بحران گردیده و دایره
امنیت برای عادی ترین شهروند کشور در
امن ترین نقطه کشــور هم چون پایتخت
مسئله ســاز و نگران کننده شده می رود.
فقــر و بیکاری و مهاجرت هــم وطنان به
خارج هــر روز دامنه های گســترده تر و
فاجعه بارتری بخــود می گیرد .هم اکنون
ده ها هزار جوان تحصیلکرده در دوره های
صنوف یازده و دوازده و دانشگاه ها در مسیر
هجرت و فرار از وطن قــرار گرفته اند .آن
شــمار از تحصیلکردگان که هنوز در وطن
باقی مانده اند هم چنان بیکار هســتند و
صدای شان نیز بگوش شنوایی نمی رسد .هم

عبداهلل هروی

چنین طیف های سیاسی گوناگون نیز نسبت
به روند جاری و وضعیت سیاسی ناراضی بوده
و از آینده کشور و نظام سیاسی اظهار نگرانی
می نمایند .بخصوص این که تاکنون بسیاری
از پروژه های ملی و موضوعات اساسی ملی
هم چون مسئله انتخابات پارلمانی و توزیع
تذکره الکترونیکی و رفع مسئله سرپرستی
ها و ...هم چنان در هاله ای از بالتکلیفی قرار
دارد.
بنابراین مجموع مســایل یاد شده سبب
گردیده است که بخشی از نیروهای سیاسی
کشور دســت به کار شــده و تالش هایی
را بــرای صف آرایی سیاســی برای بهبود
بخشیدن به وضعیت امروز و فردای جامعه
به راه اندازند .در شــرایط کنونی با ِر دیگر
ایتالفهای تــازه در حالی اعالم موجودیت
نموده اند که در یک سال گذشته ،از زمان
اعالم حکومــت وحدت ملی حداقل صحنۀ
ِ
سیاست کشــور ،از وجود و حضور ایتالف
های سیاسی خالی بوده است .بر بنیاد آنچه
گفته شد هرچند از اظهار و جود ائتالف های
جدید و صف بندی های سیاســی استقبال
نموده و آن را می توان نوعی پویایی و زنده
بودن جامعه در عرصه سیاست تلقی کرد،
ولی بر اساس برخی تجارب از گذشته از یاد
آوری بعضی نکته ها نیز در ارتباط با تشکل
های جدید سیاسی و صف بندی ها نمی توان
بی توجه عبور نمود .تجارب گذشته فعالیت
های سیاسی و صف آرایی های جریان های

سیاســی ایجاب می نماید که برای بهبود
بخشــیدن به این نوع از فعالیت ها یک
ارزیابی دقیق و آســیب شناسانه داشته
باشیم .در این ارزیابی باید مشخص گردد
که صف بندی های سیاسی جدید برمحور
کدام منافع شــکل یافته اند؟ آیا گردهم
آمدن آنان حول محور منافع مشــترک تا
چه اندازه بنیادین می باشد؟ آیا این صف
بندی ها فقط یک حرکت مقطعی و بسیار
کوتــاه مدت نخواهد بــود؟ آیا با نزدیک
شــدن به زمان های انتخاباتی این ایتالف
ها بســادگی از هم نخواهد گسیخت؟ و...
البته از یک واقعیت ناخوشایند دیگر نمی
توان چشم پوشید که یکی از ویژگیهای
کشــورهای در حال گذار یا توسعه نیافته
ثباتی د رهمه عرصه ها
همین است که بی
ِ
از جمله در عرصه صف بندی های سیاسی
نیز وجود دارد .اما مهم آنست که کوشش
گردد تا بر چنین کاستی غلبه نموده و آن
را رفع کرد.
بنابراین همانطور که در آغاز اشاره گردید
شــوراها و ایتالفهای بســیاری در طی
سالهای گذشــته به وجود آمدند ،اما در
همان مراحل اولیۀ کار به دلیل کاســتی
های یاد شــده و نیز وجــود اختالفها و
دیگر عوامل و زمینه ها بســادگی از هم
متالشــی شــدند .حال اگر به چهرهها و
جریان هایی که ایتــاف ها و صف بندی
های جدید سیاســی را پی ریزی نموده

انــد بنگریم هویت و گذشــته آنان برای
مردم ناشناخته نیستند .بخصوص این که
اغلب آنان در طی ســال های گذشته در
ت و حکومت داری کشور بگونه ای
سیاس 
نقش کلیدی داشتهاند و اکثریتشان هم
از کارگزاران گذشــته دولت بودهاند .بنابر
این اکنون مردم در پی این نیســتند که
ایتالف ها وصف بندی های سیاســی فقط
در اسم چگونه بوجود آمده اند بلکه برای
شان این مهم اســت که بدانند این چهره
ها و جریان های شناخته که به زعم خود
شان از ســردرد و نگرانی نسبت به آینده
کشــور و نظام سیاسی گردهم آمده اند تا
چاره جویی و چاره سازی نمایند چه طرح
و برنامــه ای را برای بهبود بخشــیدن به
وضعیت سیاسی متشتت و از هم گسیخته
سیاسی کشور در دست دارند؟ آنان برای
این که کشــور بیش از این در کام بحران
فرو نرود چه می تواننــد؟ و چه برنامه و
دستور کاری در براب ِر آن قرار دارد؟ زیرا به
تجربه ثابت شده است که انتقاد از وضعیت
ِ
حرف تاز ه ای نیست؛ بلکه
موجود ،نه تنها
سالهاست که برخی نقش منتقد را بازی
کــرده اند و در مواردی متاســفانه پیامد
منفی هم داشته است.
بدین جهت انتظار برده می شــود که صف
بندی های جدید سیاســی در قالب شورا
درون جامعه
یا ایتالف و ....در نخســت از
ِ
ســربلند نماید تا بتواند به صدای مردم

تبدیل شود .دیگر آنکه برای بیرون رفت از
وضعیت نگران کننده جاری برنامه های واقع
بینانه وعادالنه روی دست داشته باشد ،مهم
تر از همه این که این ایتالف ها و شــورا ها
بتوانند روحیه ملــی و همدلی را در جامعه
زنده سازند ،نگذارند که این صف بندی های
سیاسی بدل به صف بندی اجتماعی و قطب
بندی هــای تازه تری گردد تا عمق و دامنه
شکاف های اجتماعی و سیاسی را افزایش
دهد .به تعبیر دقیق تر باید گفت که شوراها
و ایتالف های ایجاد شده فقط در پی کسب
قدرت اما بدون برنامه و تعهد نباشــند ،هم
چنین اهداف ملــی در نزد آنان تابع امتیاز
طلبی های شخصی و جناحی قرار نگیرد.
در نهایت می توان گفت که وجود نیروهای
سیاسی در قالب ایتالف و شورا و صف بندی
های سیاســی برای حکومت و جامعه یک
ضرورت اساسی اســت ،بخصوص در زمینه
ایجاد توازن و نقد سیاستها و کارکردهای
حکومت بسیار مفید و ضروری می باشد .از
جانب دیگر خوش بختانه در قانون اساسی
کشور نیز بر این مسئله تاکید گردیده است
که شــهروندان حق دارند فعالیت سیاسی
و اجتماعی نموده و در ایجاد تشــکل های
سیاسی و اجتماعی و ایتالف های سیاسی
نیز از حق سیاســی برخوردار هســتند.
بنابراین هم حکومت مســئولیت دارد که
بســتر و فضای مساعد سیاسی و اجتماعی
و قانونی این نوع فعالیت ها را فراهم گرداند
و هم فعاالن سیاســی بخصوص در شرایط
حساس کنونی که کشور در یک بی ثباتی
مطلق سیاســی قرار گرفته است ،تشکل
های ایجادشــده خود را هرچه بیشــتر و
بهتر سازماندهی نمایند .آنان در این راستا
بایستی شناخت درســت و واقع بینانه از
ی ها و چالش های موجود در جامعه
کاســت 
و نظام سیاسی داشــته باشند و به همین
تناسب درک عمیق و فهم درست و مناسب
از انتظارها و امکانات و شرایط داشته باشند
و ضعف های مدیریتی در سطح کالن کشور
را دریافت ه و بــرای رفع آن طرح و بدیل
منطقی و منطبق با قانون و عدالت در اختیار
داشــته باشــند .گمان برده می شود اگر
ملحوظات یاد شده از سوی فعاالن سیاسی
رعایت شــود امید برای بهبود بخشیدن به
وضعیت ناپایدار سیاســی حداقل در کوتاه
مدت خوش بینانه خواهد بود.

آيا كميشنران بي طرف برگزيده خواهد شد؟
عبدالرحمن فهيمي

پس از مدت هــا بحث و اعــام نگراني،
«كميتة گزينش» آغــاز به كار كرد و رييس
جمهور تاريخ برگزاري «انتخابات» پارلماني و
شوراهاي محلي را به صورت مبهم مشخص
كرد .مبهم بدين معنا كــه تاريخ برگزاري
را بين تابســتان و خزان سال آينده مطرح
كرده و به صورت دقيق مشخص نكرده است.
پس از اين كه زمان قانوني پارلمان به پايان
رسيد ،نمايندگان بر اساس لزوم ديد رياست
جمهــوري ،به كار ادامــه داده و در فضايي
فقدان مشروعيت حقوقي پيش مي روند .به
هرصورت ،اين كه تاريخ برگزاري انتخابات
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مشخص شده ،گام مثبتي است و اميدواري
وجــود دارد كه حكومت تدابير الزم به ويژه
تدابير امنيتي را اتخاذ كند.
بحث مهم و مســلط در عرصة انتخابات اين
بوده و هنوز است ،كه «كميشنران» پيشين
انتخاباتي برمبنــاي «روابط و زدوبندهاي»
سياسي انتخاب شــده و در مديريت سالم
فرايند كالن و مهم ملي مانند انتخابات ناكام
ماندند .نقد كه وارد كرده بودند اين است كه
در كميتة گزينش پيشــين ،نمايندة جامعة
مدني حضور نداشــته است .اين كه چرا در
كميتة گزينش پيشين نمايندة جامعة مدني
عضويت نداشــت ،بحثي است كه حكومت
و مجامع مدني به صــورت متقابل همديگر
را مقصر دانسته و محكوم مي كنند .اكنون
نماينــدة جامعة مدني در ســاختار كميتة
گزينش حضــور دارد و به صــورت عموم
اميدواري وجود دارد كه از گزينش بر مبنايي
روابــط و زدوبندهايي سياســي جلوگيري
صورت گيرد.
حاال پرسش اين است كه آيا نهادها ،مؤسسه
ها ،انجمن ها و مجامــع را كه تحت عنوان
جامعة مدني فعاليت مــي كنند ،مي توان
جامعة مدني خواند؟ آيا اين مجامع با جريان
ها ،اليت ها و احزاب سياسي رابطه نداشته و
بر مبنايي روابط سياسي رفتار نمي كنند؟ و
در صورت كه اين مجامع نيز مستقل نبوده و
تحت تاثير جريان ها ،اليت ها و گرايش هايي
سياسي حاكم باشند ،آيا زمينه اي گزينش
كميشنران مستقل و بي طرف فراهم خواهد
شد؟
جهت پاسخ به اين پرسش ها ،نگا ِه به «جامعة
مدني» و معناها و مهمترين معنايي مسلط آن
مي اندازيم.
جامعة مدني
جامعة مدني در برابر واژة انگليســي civil
 – societyبه كار مــي رود .واژة  civilاز
واژة التين  civilsمشتق شده كه در دوران
قديم به معنايي جامعة شــهروندان به كار
مي رفت(بيات ،عبدالرسول.)235:1387،
امروزه نيز در قاموس سياسي و حقوقي به
معنايي مدني و شــهروندي به كار مي رود.
جامعــة مدني از بد ِو پيدايــي يعني دولت
شــهرهايي يونان قديم تحوالت و تطورات
معنايي فروان داشــته اســت .در دولت
شــهرهايي يونان ،در عصر پايان حكومت
هايي نمايندگان و نوادگان خدا و طرح بحث
قرارداد اجتماعي توسط فيلسوفان سياسي
مانند توماس هابز و دوران مدرن معناهايي
گوناگون داشته است.
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 . 1جامعة مدني به معنايي دولت و در برابر
جامعة طبيعي
جامعة طبيعي جامعة اســت كه انسان ها
در فضايي فقدان قدرت فايقه به نام دولت
زندگي مي كنند .قانون و نظم وجود نداشته
و هر كسي زور بيشــتري داشته باشد ،به
صورت بهتر و بيشتر مي تواند امتياز كسب
كرده و از منافع خود صيانت و حراست كند.
در عهد دولت شهرهايي يونان ميان دولت
و جامعة تمايزي قايل نمي شدند و توماس
هابز در اوايل دوران نوزايي نيز چنين باوري
داشت .تفاوت كه در برداشت يوناني و هابز
از دولت و جامعة مدني وجود داشت اين بود
كه در يونــان قديم ،دولت پديدة طبيعي و
از مقتضيات ســير تكاملي انسان و جامعة
انساني به شــمار مي رفت(همان )236:اما
در نگــرش هابز ،دولت مســاوي با جامعة
مدني ،برساختة انسان ها به منظور صيانت
از نفس ،جلوگيري از جنگ(همان) ،پايان
وضعيت انسان گرگ انسان و در نهايت گذار
از جامعة طبيعي به جامعة مدني تاسيس مي
شــود .پس از توماس هابز جان الك و ژان
ژاك روسو نيز با اندكي تفاوت چنين نگرش
داشتند.
 . 2جامعة مدني به معنايي قلمروي ارضايي
خواسته هايي خصوصي و تامين مصلحت
هايي عمومي
اين نگــرش بن مايــه اقتصــادي دارد.
دانشــمندان چون آدام اسميت و ريكاردو
معتقد اند كه جامعة مدني امري قراردادي
و برساخته نيســت ،بلكه از اثر پيشرفت
و تكامــل طبيعي جوامع بــه وجود آمده
اســت(همان .)237 :بر اين اســاس از اثر
ســير تكاملي جوامع فضايي آزاد تجاري

و اقتصادي شــكل گرفته و بستري برايي
ارضايي خواسته هايي خصوصي افراد است.
 . 3جامعة مدني به معنايي حد واســط بين
خانواده و دولت
هگل با تفكيك حوزة عمومي و خصوصي
ـ دولت و خانواده ـ حد واســط ميان آن
دو را جامعة مدني مــي نامد .به نظر او در
جامعــة مدني افراد صرفــا در پي تعقيب
منافع و مصالح خود هســتند ،اما با تحقق
دولت اين وضعيت جزئي نگري به فراموشي
سپرده شــده و كل نگري و انديشيدن به
مصالح عمومي و جمعي جانشــين آن مي
شود(همان.)239 :
 . 4جامعة مدني به معنايي حد واسط ميان
مردم و دولت
اين معنايي جامعة مدني كه تاكنون مسلط
مي باشد ،متاثر از انديشة سياسي يورگن
هابرمــاس از نظريه پردازان معروف مكتب
انتقــادي فرانكفورت اســت .در منظومة
فكري جنــاب هابرماس بحث تحت عنوان
حوزة عمومي مطرح مي شــود .منظور از
حوزة عمومي فضايي اجتماعي است كه در
آن نهادها و كنش هاي فرهنگي به ويژه از
نوع سياسي و اجتماعي جاي دارند(پوالدي،
كمال .)62:1388 ،فضايي عمومي فضايي
است كه همگان حق مشاركت داشته و در
مورد مسايل عمومي بحث صورت مي گيرد
و نيز فضايي اســت كه از يك سو از حوزة
خصوصي و از ســويي ديگر از حوزة دولتي
جدا و مســتقل اســت(همان) .در نتيجه،
جامعة مدنــي در دوران مدرن و معاصر به
حوزة از روابط اطالق مي شــود كه فارغ از
دخالت قدرت سياسي حاكم است و جهت
بازتــاب دادن آرمان ها و خواســته هايي

عمومي جامعه ،انتقــال آن ها به دولت و
قدرت سياسي حاكم ،تحت فشار قراردادن
قدرت سياسي جهت رسيدگي به خواسته
هايي عمومي و نظــارت از اعمال ،رفتارها
و كنش هايي دولت اســت .بر اساس اين
نگرش ،جامعة مدنــي مجموعه از نهادها،
موسســه ها ،انجمن ها و تشــكل هايي
خصوصي و غير خصوصي اســت كه براي
تحقق اهداف ذكر شــده مي كوشند و به
دولت ،احزاب ،اليت هايي سياسي و گروه
هايي فشار وابسته نيستند.
اكنون به پرسش هايي كه در سطور پيشين
مطرح شــد بر مي گرديم .به نظر مي رسد
كه نهادها ،انجمن ها و موسســه هايي كه
تاكنون در كشــور فعال هستند ،بي طرف
و مســتقل نبوده و به يكي از احزاب ،اليت
هايي سياســي و حتي دولت وابسته بوده
اند .اين نوشــته نمي خواهد منفي نگري
كند ،اما اين يك واقعيت اجتماعي جامعة
ماست .نهادها و چهره هايي كه تحت عنوان
جامعة مدني فعاليت مي كنند ،مستقل و بي
طرف نبوده و به يك جايي وابســته اند .در
مواقع برگزاري انتخابات رياست جمهوري
به خوبي مي شود رفتارهايي اين نهادها را
نظاره كرد .يك هفته در مراســم مجلل در
يكي از لوكس ترين هوتــل هايي كابل از
يك نامزد و در هفته بعدي از نامزد ديگري
حمايت مي كنند .دردناك تر و تلخ تر زمان
است كه جهت گيري هايي نهادهايي مدني
رنگ و بوي قومي نيز به خود بگيرد .فعال
مدنــي از فالن قوم و تبار بــا جريان ها و
اليت هايي سياســي همان قوم رابطه دارد
و خواســته هايي عمومي يك حوزة خاص
را بازتاب خواهــد داد .بنابراين نمي توان
از جامعة مدني به صورت دقيق ســخن زد.
زيرا نهادهايي موجود اصل مهم بي طرفي و
استقالل رعايت نمي كنند.
از اين منظر ،نمي شــود به حضور نمايندة
جامعة مدني در ســاختار كميتة گزينش
كميشــنران انتخاباتي اميدوار بود و دل
خوش كرد .زيرا افراد وابسته به نهادهايي
مدنــي نيز به اين آســادگي نمي توانند و
نتوانسته اند پايي شان را از فرش تفكرات
سنتي و قديمي بيرون كنند .اگر چنين نمي
بود مدت ها برسر معرفي نمايندة مورد نظر
اختالف درز نمي كرد.
پس كميشــنران مانند گذشته بر اساس
روابط و فشارهاي سياسي گزينش خواهند
شــد و بيم مي رود كه همان كاسه و همان
آش لب سوز در انتظار مردم باشد.
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