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 .1مقدمه

1

راي دهندگان از مناطق شهرنشين و روستايي اطراف پايتخت افغانستان ،عليرغم افزايش حمالت شورشيان به تاريخ  29اسد به پاي صندوقهاي راي رفته تا
در انتخابات رياست جمهوري و شوراي واليتي سهيم باشند .رسانه هاي بين المللي در روزهاي قبل از انتخابات پيشبيني مي كردند كه با توجه به تهديدات
طالبان و نااميدي مردم از يك پروسه دموكراتيك ،حضور راي دهندگان كمرنگ باشد .2با وجود چنين نگراني ها و وقوع شش حمله باالي محالت راي
دهي در پايتخت در نيمه هاي روز ،ثابت شد كه اين احتماالت مبالغه مي باشد و راي دهندگان در برخي از مناطق واليت كابل در صفوف طوالني منتظر
ماندند و بعد از خروج از محل راي دهي با شوق رنگي كه به تازگي روي انگشتان خشك شده بود را نشان مي دادند .رسانه هاي بين المللي در آن زمان
اين حركت مردم را "سرپيچي از طالبان" خواندند ،ولي تحقيقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان مي دهد كه داليل بسا پيچيده تري در عقب حضور
عمومي ساكنان كابل در انتخابات خوابيده است كه پيامدهايي در سالي كه پيشرو است ،خواهد داشت.
عمليات طالبان در اكثريت مناطق واليت كابل كمتر شده و باالي زندگي روزمره مردم تاثير كمي دارد .در واقع در جريان يك ماه تحقيق قبل از انتخابات
در سه ولسوالي 3اين واليت ،تيم تحقيقاتي واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دريافت كه نامي از مخالفان دولت برده نمي شود و حتي يكی از مصاحبه
شوندگان كه تعدادشان به بيشتر از  100نفر مي رسيد دليل راي دادن خود را سرپيچي از طالبان ابراز نداشتند .در عين زمان ،در حالي كه بسياري از راي
دهندگان بي تحملي خود را نسبت به دولت كرزي ابراز داشتند ،و با درك اينكه عليرغم تمايل آنها ،احتما ًال كرزي دوباره انتخاب خواهد شد ،بيشترشان به
پاي صندوقهاي راي حاضر شدند.
پس چه چيز مي تواند حضور و شوق مرد ِم اين مناطق را در انتخابات توضيح دهد؟ هر چند كه بعضي از راي دهندگان در انتخابات به حيث يك وجيبه ملي
اشتراك كردند و يا اشتراك آنها به خاطر سهيم بودن در يك پروسه دموكراتيك بوده ،اكثر آنها به داليل متنوع ديگري راي خود را به صندوق انداختند.
همانگونه كه در متن آمده است ،نويسندگان اين نشریه بدین باور اند كه جهت درك انگيزه هاي راي دهندگان در واليت كابل بايد به فشارهاي اجتماعي،
انگيزه هاي مادي ،آرزوی نمایش نیروی جامعه ،و شوق "سوار شدن بر اسب پیروزی" متوجه بود.
بر عالوه ،در عين حال كه انتخابات گذشته هم واليتي و هم در سطح ملي بود ،واضح است كه ساحه نفوذ سياسي در هر منطقه اساسي ترين عامل تشكيل
دهنده ميزان اشتراك مردم و درك آنها از انتخابات را تشكيل مي داد .نقش و تاثيرات عمومي "معامله گران سياسي "4محلي – كساني كه با كانديدها باالي
توانشان در اطمينان از حصول راي هاي گروهي ،معامله مي كردند ،از اهميت خاص برخوردار بود و در هر منطقه متفاوت بود .اين معامله گران شامل ريش
سفيدان و همچنان جنگساالران سابق و در بعضي موارد جوانان شهري كه براي كانديد خاصي فعاليت مي كردند ،بودند .اين تنوع خود بيانگر اين نكته است
كه بسياري از افغانها در راستاي تشكيل دموكراسي شفاف و جوابگو تالش و مباحثه مي نمايند.
گزارش مختصر حاضر نگاه كوتاهي دارد به بعضي انگيزه هاي شركت در انتخابات  29اسد .طوري كه در اين گزارش آمده است ،عموم ًا داليل راي دادن
(و راي ندادن) متنوع مي باشد كه طيف آن شامل نگراني هاي فردي ،مبتني بر اجتماع محلي و ملي مي باشد ،و اغلب به شكل كامال محلي آن رونما مي
گردد .اين متن زمينه ساز تحليل عميق واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد رفتار راي دهندگان در اين سه ولسوالي مي باشد و در ماه میزان 1388
نشر مي گردد.

 1وجه نقدي نشر اين متن توسط دفتر انستيتوت بنياد جامعه باز افغانستان ()FOSIA
 2به عنوان مثال مي توانيد به اين منابع مراجعه كنيد :كرولين يات "نقش بريتانيا قبل از انتخابات 28 BBC "،اسد http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8208543.
stm؛ اد جانسن “به گزارش سازمان ملل تهديدات امنيتي سر راه انتخابات افغانستان قرار مي گيرد” ،بلومبرگ 28 ،اسدhttp://www.bloomberg.com/apps/news?p ،
 ،id=20601091&sid=a0QOamd1R8Coو پيتر گراف "سازمان ملل مي گويد خشونت انتخابات افغانستان را تهديد مي كند" رويترز 28 ،اسد http://www.reuters.
com/article/featuredCrisis/idUSN09399479
 3استاليف ،قره باغ و دشت برچي .استاليف ولسوالي کوچك و اكثرات تاجيك نشين در شمال غربي كابل مي باشد .و در غرب كابل ،ولسوالي قره باغ كه متشكل از قریه پشتونها و تاجيكها
مي باشد ،قرار دارد .هر دوي آنها روابط اجتماعي و اقتصادي با كابل دارند ولي عمدتا مناطق روستايي محسوب شده كه رهبران اجتماع محلي سياستهاي محلي مربوط به اين ولسوالي ها
را پيش مي برند .دشت برچي منطقه نيمه شهري كابل و عمدت ًا هزاره نشين محسوب مي شود كه بيشتر از يك ميليون نفوس دارد .ولي به عنوان يك ولسوالي مجزا از كابل به شمار نمي
شدن مجدد كساني كه از ايران عودت كرده اند و يا كساني كه از مناطق هزاره نشين افغانستان بيجاشده اند ،مي باشد .اين سه منطقه به اين دليل
آيد .دشت برچي يك منطقه براي مستقر ِ
انتخاب شدند كه تفاوتهاي زيادي از نظر تركيب قومي ،ساختارهاي اقتصادي و مخصوصا ساحه نفوذ سياسي – كه در گزارش بعدي واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (در ماه اكتوبر) مفصال به
آن خواهيم پرداخت ،با يكديگر دارند .اين معلومات در جريان بيش از  100مصاحبه و مباحثه هاي متمركز گروهي با راي دهندگان ،كانديدان ،كمپاین كنندگان و مقامات محلي در ماه هاي
سرطان و اسد  1388توسط يك تيم شش نفره محقق بدست آمده است ،كه در  25مركز راي دهي در روز انتخابات با شركت كنندگان مصاحبه نمودند.
 4جهت رسيدن به تحليل جامع در مورد معامله گران سياسي در انتخابات ،به اين متن مراجعه كنيد :نوشته مارتين ون بيجلرت" ،چگونه مي توان انتخابات افغانستان را برد؟" (كابل :شبكه
گزارش پس از انتخابات باالي اينكه چطور اعمال و فعاليتهاي اين معامله گران ،به همراه ديگر عوامل ،باعث راي دهي مردم در روز انتخابات شدند.
تحليل گران افغانستان .)1388 ،اين
ِ
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 .2به روايتي ديگر :داليل اشتراك راي دهندگان
 2.1وظيفه مدني و ديني

مفهوم وظيفه مدني يكي از مهمترين انگيزه هاي اشتراك مردم در راي دهي خوانده شده است .در رسانه ها و كمپينهاي معلومات عمومي اغلب روي مفهوم
وظيفه ملي تاكيد مي كردند تا باعث تشويق اشتراك در انتخابات گردند .اين وظيفه به خصوص در ميان جوانان شهرنشين منطقه دشت برچي ،انگيزه اي
قوي به نظر مي رسيد .راي دهندگان اكثراً به اين نكته اشاره مي كردند كه اين اولين بار است كه به آنها فرصت داده شده تا در تعيين آينده كشور خويش
نقش ايفا كنند .مخصوص ًا ،آنها انتخابات دموكراتيك را با وضعيت دوره جنگهاي داخلي و دوره طالبان مقايسه مي كردند .يكي از مصاحبه شوندگان از طبقه
ذكور و باشنده دشت برچي گفت" :ما راي داديم چون ما از بسياري از كشورها عقب مانده ايم و بايد بسيار پيش برويم .ما مي خواهيم به جامعه جهاني
نشان دهيم كه ما تنها در جنگ خوب نيستيم ،بلكه در مي توانيم پيشرفت كرده و كشور خود را توسعه دهيم ".هر چند چنين احساس از طرف تمام مصاحبه
شوندگان ابراز نشد و از نظر بزرگساالن و اكثراً راي دهندگان مناطق روستايي ،دموكراسي به معني قبول كردن ارزشهاي غربي و دور ماندن از رسوم خود
مي باشد ،و اين نكته بيانگر نگرانی های بيشتر در مورد معني دموكراسي در افغانستان است.5
موضوعي كه عموم ًا در رسانه های بین المللی يادآوري نشد اهميت اسالم در گرد هم آوردن مردم به پاي صندوقهاي راي بود .مالي ولسوالي قره باغ در
جلسه مربوط به شوراي ولسوالي چند روز قبل از انتخابات صحبت مي كرد و انتخاب رهبر را وظيفه ديني هر مسلمان برشمرد .6ديگر مصاحبه شوندگان بيان
داشتند كه مهم است تا به كانديدي راي بدهند كه يك مسلمان نيك باشد (كلمه "نيك" به مفهوم شخصي كه از نگاه ديني انسان قوي باشد ،است) و يا
درك خوبي از اسالم داشته باشد .يك از راي دهندگان اين طور توصيف كرد" :ما به شخصي راي مي دهيم كه اولتر از همه مسلمان باشد ،دوم افغان باشد
و در نهايت شخصي باشد كه بتواند به مردمش خدمت كند ".ديگران در واكنش به فشار جهت راي دهي به يك كانديد خاص ،به اين نكته اشاره كردند كه
در غرفه راي دهي تنها خود راي دهنده و خدايشان مي باشد .چنين برخورد ديني اكثرا با مفهوم وظيفه ملي آمیخته مي شود .يك راي دهنده ذكور در دشت
برچي به تيم تحقيق گفت" :ما بايد راي بدهيم ،چون اين وجيبه و مسئوليت ما است ،همانطوري كه وظيفه داريم نماز بخوانيم ".تلفيق اين دو وظيفه ملي
و ديني با توجه به اين عادت در افغانستان كه هويت ملي و هويت ديني با هم ادغام مي شوند ،تعجب آور نمي باشد.7
2.2

فشار اجتماعي

در هر سه منطقه مورد مطالعه ،برخي از محالت راي دهي به محفل خوشي مبدل شد كه در آن ريش سفيدان بيرون مقرهاي راي دهي نشسته ،چاي مي
نوشيدند و با كساني كه به پاي صندوقهاي راي مي آمدند ،اختالط مي كردند .در بسياري از موارد ،كانديدها ،قومندانان و مقامات دولتي بيشتر از زمان
متوقعه ،بيرون ايستاده و ظاهرا به تماشاي كساني كه راي داده بودند ،مي پرداختند .در مناطقي كه از شهر دورتر بود ،جوانترها با ريش سفيدان احوال پرسي
مي كردند و اطمينان حاصل مي كردند كه حضورشان به مشاهده رسيده است .در برخي موارد ،مردم از مناطقي كه از شهر دورتر استند ،سفر كرده و خود را
به مراكز راي دهي بزرگتر در مراكز ولسواليها مي رساندند ،و به كساني كه در صحنه حضور داشتند نشان مي دادند كه ساكنان روستاي آنها سهم فعالي در
انتخابات دارد .و در عملي متضاد ،بسياري از خانواده هاي استاليفي و قره باغي كه در كابل زندگي مي كردند ،براي راي دادن به ولسوالي هاي خود برگشتند،
با اينكه مي توانستند در كابل در انتخابات شركت كنند .در هر منطقه كانديدان ،معامله گران سياسي و مقامات محلي از يك مركز راي دهي به مركزي ديگر
مي رفتند و شاهد شركت مردم بودند .در اكثر موارد ،اينان منحيث شخصيتهاي سياسي براي كانديدهاي مشخصي در روز انتخابات آشكارا كمپين ننمودند،
هر چند طوري كه بيان شد ،افراد معدودي اين كار را انجام دادند .در يك مركز راي دهي ،يكي از قومندانان مكررا به راي دهندگان مي گفت "امروز يك
روز مهم براي داكتر صاحب است" ،كه منظورش يكي از كانديدهاي محلي شوراي واليتي بود.
در دشت برچي كه به شهر نزديكتر است ،كار معامله گران سياسي در بررسي اينكه چه كسي راي داده و چه كسي نه ،دشوار بود ،ولي با آن هم فشاري
جهت اشتراك مردم وجود داشت .مخصوصا براي راي دهندگان جوان ذكور 8كه در دشت برچي با آنها مصاحبه شد ،راي دادن يك نوع افتخار محسوب مي
شد و باعث ترغيب جوانان به اشتراك در انتخابات مي شد .سيستم رنگ انگشتان كساني كه راي داده بودند نيز به اين ترغيب نمودنها افزود ،زيرا تشخيص
راي دهنده از راي ندهنده آسان شده بود .طوري كه شنيده شد ،مردان سالخورده تر در دشت برچي كه بيرون محالت راي دهي دور هم جمع شده بودند،
مالكيت دموكراسي سازي در افغانستان" (كابل :واحد تحقیق و
 5جهت كسب معلومات بيشتر در اين باره ،متن بعدي خانم انا الرسن تحت عنوان "به طرف دموكراسي افغاني؟ جستجوي
ِ
ارزیابی افغانستان)1388 ،
 6مشاهدات حاصله از جلسه شورا
 7به مثال ارائه شده توسط توماس بارفيلد مراجعه كنيد" :يك حكومت اسالمي حكومتي است كه توسط مسلمانان خوب رهبري مي شود ،كه در آن مقصود از دين روش زندگي است و نه
يك ايدئولوژي در افغانستان "،در مورد سياست مسلمانان :اكثريت گرايي ،مناظره ،دموكراسي سازي ،رابرت حِفنر (پرنستون ،ا ِن ،جي :انتشارات پوهنتون پرنستون.)1384 ،
 8از زنان نيز توسط تيم تحقيقاتي مصاحبه صورت گرفت ،ولي عده وسيعي از نظرات زنان به دست نيامد .در روز انتخابات ،برعكس مردان ،زنان بيرون مراكز راي دهي راه گشتي نمي كردند،
كه داليل آن شامل نرمهاي فرهنگي ،تهديدات امنيتي و وظايف خانه داري مي باشد.
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چگونگی حمایت ،طرز برخورد ،وظایف ،جمعیت شناسی چرا افغان ها در سال  1388رای دادند
به جوانترهاي اجتماع كه رنگ به انگشت نداشتند ،سرزنش كرده و نصيحت مي كردند كه راي دهي مانند يك مسئوليت است.
 2.3انگيزه هاي مادي
در برخي از موارد ،معامله گران سياسي فشار اجتماعي را با انگيزه هاي مادي ادغام نموده تا مردم را تشويق به راي دهي و انتخاب كانديد مشخص نمايند.
هر چند كه محققين واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در روز انتخابات با هيچ شواهد مستقيمي مبني بر تبادله پول يا اجناس روبرو نشدند ،ولي بنا به شايعه
ها اين گونه موارد در برخي مناطق واقع گرديده است .به عنوان مثال گفته مي شود كه ملكها مخصوصا در مناطق روستايي ،به خاطر جمع آوري تعداد معيني
كارت راي دهي پول دريافت نموده اند .در اقدامي كه كمتر آشكار مي باشد ،كمپينهاي رياست جهوري برنامه هايي را ترتيب مي كردند تا از تعداد زيادي
از مردم براي صرف طعام ميزباني كرده و باعث جلب توجه آنها گردند .هر چند اين تخنيك به اندازه اي استفاده شد كه راي دهندگان در هر سه منطقه به
شوخي مي گفتند كه مي توان نان چند كانديد را در يك روز خورد .بعضي ها در اين محافل آشكارا بيان مي داشتند كه نان يك كانديد را مي پذيرفتند ولي
اين امر مسير راي دهي آنها را تعيين نمي كند .چندين راي دهنده ابراز داشتند كه اين بار آنها از احزاب سياسي و كانديدها استفاده خواهند برد ،در حالي
كه در انتخابات پيشين احزاب بودند كه از مردم استفاده كردند .اين نكته بيانگر اين موضوع است كه مردم عوام با سيستم انتخابات و طرق و روشهايي كه
كانديدها جهت كسب راي استفاده مي كنند ،آشنايي بيشتري يافته اند.
در روز انتخابات كانديدها و كمپين كنندگان در ولسوالي قره باغ تكسي ها را كرايه مي كردند تا به مناطق دوردست رفته و راي دهندگان را به پاي صندوق
برسانند .تيل موتر تكسي ها فراهم مي شد تا مخصوص ًا زنان را كه احتمال پياده روي مصافت هاي طوالني براي آنها كم است ،به مراكز راي دهي برسانند.
يكي از اين رانندگان بيان داشت كه به وي گفته شده بود تا مستقيما به راي دهندگان نگويد كه به كي راي بدهند ،ولي در عوض تا زماني كه آنها به پاي
صندوقها مي رسند از كانديدهاي مشخص تعريف و تمجيد نمايد .هر چند كه تشويق هاي مادي از اين قبيل در قبال اينكه كسي راي بدهد يا به شخص
خاصي راي بدهد ،چندان موثر به نظر نمي رسيد .حتي پرداخت معاش به كمپاين كنندگان چندان ضامن وفاداري آنها نبود – يكي از كارمندان كمپين كه
براي كرزي در قره باغ كمپين مي كرد ،گفت آرزو دارد كرزي در دوره اول برنده نشود تا اينكه وي الي دوره دوم در اكتوبر وظيفه دار بماند .همچنان راي
دهندگان روشي را اختيار مي كردند تا در عين زمان به بيشتر از يك كانديد حمايت خود را اعالن كنند .بيرون از يكي از مراكز راي دهي يك گروه از ريش
سفيدان با صدايي بلند وفاداري خود را نسبت به كانديدي كه نزديك مركز توقف كرد ،اعالن كردند ،و بالفاصله چند دقيقه بعد از اينكه كانديد محل را
ترك كرد ،وفاداري خود را به يك كانديد ديگر ابراز داشتند .با تظاهر به حمايت از چندين كانديد ،اين افراد با نفوذ جامعه در واقع احتمال منفعت خويش را
افزايش دادند – منفعتي كه در آينده نصيبشان خواهد شد .به جاي تمركز باالي يك كانديد و اميد به اينكه وي ببرد ،ايشان تعداد برندگان احتمالي را چند
برابر كردند تا اينكه بتوانند در آينده از آنها به عنوان منبع درآمدي استفاده كنند.
2.4

تمایل نمایش قوت جامعه

در قره باغ محققان مكررا متوجه شدند كه ولسوال و ديگر ريش سفيدان مردم را تشويق مي كردند كه راي بدهند زيرا اين امر نشاندهنده اقتدار قره باغ در
مقايسه با ديگر ولسوالي هاي منطقه مي بود .يكي از راي دهندگان اين موضوع را به وضاحت بيان كرد و گفت "به دو دليل راي دادن ما مهم است :اول،
زيرا با انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مردم ،ما آينده افغانستان را رقم مي زنيم و دوم ،ما مي خواهيم ميزان راي ما از تمام ولسوالي هاي ديگر بلندتر
باشد ".اين موضوع به دليل نداشتن سرشماري معتبر اهميت خاص پيدا كرد – طوري كه به نظر مي رسيد مقامات محلي تالش كردند تا از شمارش تعداد
راي دهندگان حاضر در پاي صندوقهاي راي در بدل روشي براي تعيين سرشماري استفاده كنند ،تا تعداد نفوس ولسواليشان را زيادتر اثبات كرده و خدمات
بيشتر براي آن ولسوالي را توجيح كنند .حضور هر چه بيشتر مردم در انتخابات صرف نشان دهنده قوي بودن بعضي از ولسواليها نمي باشد .رئيس شوراي
ولسوالي قره باغ در يك جلسه در سطح ولسوالي به اين نكته اشاره كرد كه اشتراك هر چه بيشتر مردم در انتخابات ،به اجتماع كمك مي كند تا مساعدتهاي
بيشتري از سازمانهاي غير دولتي بين المللي طلب نمايند.
دشت برچي با توجه به اينكه بيشتر به شهر نزديك بوده و ولسوالي جدايي چون قره باغ و استاليف نيست ،چنين محدوديت هايي ندارد ،و اين خود باعث
تشكيل ساحه نفوذ سياسي متفاوتي مي گردد .مباحثه هاي ما بين مصاحبه شودندگان باالي راي دادن به خاطر قويتر جلوه دادن و پر نفوس جلوه دادن
اجتماع هزاره معموال به راحتي صورت مي گرفت ،ولي منظور از "اجتماع" تمام قوم هزاره بود و نه صرف باشندگان دشت برچي .مصاحبه شوندگان بياد
داشتند كه جمعه هاي هفته هاي قبل از انتخابات مالها مردم را به راي دادن تشويق مي كردند تا نشان دهند كه آنها نيروهايي هستند كه بايد جدي گرفته
شوند؛ كه هزاره ها به عنوان اقليتي نچندان كوچك ،در انتخابات جمعيتي ارزشمند به شمار آمده ،فلهذا قابل پاداش اند .موضوع يكپارچگي هزاره ها (هم از
ديد افغانها و هم از ديد خارجي ها) با يكپارچگي اهل تشيع ادغام شد ،و ممكن است كه اشاره مالهاي مذكور به افزايش نفوذ سياسي هم اهل تشيع (كه
عموما مردم هزاره مي باشند) و هم مردم هزاره (كه اكثرا شيعه مي باشند) بوده باشد .به هر صورت ،اين موضوع نشان ميدهد كه بزرگان ديني دشت برچي
(مانند ساير مناطق) در امر منسجم نمودن مردم هزاره منحيث يك گروه قومي راي دهنده ،از عوامل سياسي مهم به شمار مي آيند.
با وجود اين ،مردم دشت برچي به طور مضاعف نگران محدود شدن منافغ به محالت خاص بودند ،طوري كه در انتخابات نمايندگان شوراي واليتي اتفاق
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افتاد ،كه البته پوشش خبري اين انتخابات توسط انتخابات رياست جمهوري تحت الشعاع قرار گرفت .بسياري از باشندگان در مورد نياز به انتخاب نماينده
اي كه باشنده محالت نزديك به آنها باشد ،صحبت مي كردند .مردم به سه دليل چنين مي خواستند؛ دليل اول؛ تا بتوانند به نماينده شان راحتتر دسترسي
داشته باشند .دوم ،تا نماينده انتخابي آنها ارائه مواد و خدمات را به منطقه محلي آنها تسهيل بخشد .9و دليل سوم اينكه راي دهندگان در جريان معاشرت
و زندگي همجوار با كانديد مورد نظرشان آشنايي برقرار نموده اند .10بنابراين طوري كه به نظر مي رسد عالوه بر ضرورت يكپارچه جلوه دادن قوم هزاره،
موضوع ديگري كه مردم را به پاي صندوقها كشاند عالقه ابراز و رسيدگي به منافغ گروه هاي مشخص محلي ،بود.
 2.5سوار شدن بر اسب پیروزی
تمايل راي دهندگان به سوار شدن بر اسب پیروزی در افغانستان در مطالعات ديگر هم به چشم خورده است ،11تحقيقات انجام شده براي گزارش حاضر نشان
مي دهد كه موجوديت امكان حمايت از كانديدي كه انتظار مي رود برنده گردد ،خود دليلي براي راي دهي مي باشد .اين امر دقيقا تبادله راي با تشويق
هاي مادي نيست .در واقع اين طريقي براي ابراز وفاداري به يك كانديد است با اين اميد كه در آينده احتماال همكاري متقابل انجام شده و ماديات بدست
مي آيد .راي دهندگان در هر سه منطقه تحت مطالعه بيان داشتند كه اگر يك منطقه از يك كانديد برنده حمايت كرده باشد ،مردم آن منطقه مي توانند
بزرگان خود را به كابل فرستاده و به دليل اينكه آنها در انتخابات از كانديد (رئيس جمهور) حمايت كرده اند ،تقاضاي كمك مادي بيشتري از دولت نمايند.
حمايت پس از انتخابات بيشتر از مالحظات محلي بود .يكي از مصاحبه شوندگان در اين باره گفت" :ما به كرزي راي داديم زيرا محقق و خليلي
انتظارات
حد
ِ
ِ
با كرزي قرارداد امضا كرده اند كه براي ما كاري انجام دهد ،مثال تنازعات باالي زمين در بهسود را حل وفصل نمايد و يا جاغوري را به يك واليت مستقل
مبدل سازد ".در حالي كه اين مسائل هر دو مختص به نفوس هزاره است ،تمايل به معامله با كانديدهاي رياست جمهوري ما بين رهبران قومي و منطقوي
تمام گروه ها امري رايج مي باشد ،طوري كه در مقابل راي گروهي از مردم ،وعده ارائه خدمات را مي پذيرند .اين "خدمات" شامل وعده زمين ،پروژه هاي
فوايد عامه ،وعده وزارتخانه و يا واليت مي باشد .احتمال دريافت اين امتيازات خود دليل راي دادن آنها را تشكيل مي دهد ،كه مربوط به حمايت از كانديد
برنده به همراه دريافت امتيازات مادي مي باشد.
در استاليف راي دهندگان با نوعي ترديد مواجه شدند ،زيرا از آنجايي که ساكنان استاليف تاجيك مي باشند و تاجيكها از رئيس مرحوم حزب اتحاد شمال
ابتدائي كمپاين ،باور
احمدشاه مسعود حمايت مي كنند ،بيشتر تاجيكها به عبداهلل از هم پيمانان نزديك احمد شاه مسعود راي دادند .هر چند در روزهاي
ِ
عمومي به اين بود كه عبداهلل چانس كمي براي برنده شدن دارد .بنابراين راي دادن به عبداهلل در واقع هدر دادن راي ها محسوب مي شد و بزرگان جوانان
را تشويق مي كردند تا كرزي را انتخاب كنند با اين اميد كه در آينده از طرف دولت خدمات دريافت نمايند .همانطوري كه هفته هاي آخر كمپين نزديك
مي شد ،از تعداد كمي از استاليفي ها شنیده می شد كه از كرزي حمايت كنند .هر چند برخي از بزرگان محل به ضرورت حمايت از كرزي تاكيد مي كردند.
موضوعي كه جالب است اينكه اين امر در انتخابات شوراي واليتي نيز اتفاق افتاد ،طوري كه بنا بر گزارشات رسيده ،برخي بزرگساالن و شخصيتهاي متنفذ
به صورت آشكار در مراكز راي دهي به كانديدها بيان نمودند كه به كانديدها به اين دليل مي دهند تا در آينده حاصل راي خود را درو كنند .چه آرا به نفع
كانديدهاي مشخص در صندوق ريخته مي شد چه نمي شد ،تظاهر به حمايتي از اين قبيل وجود داشت .درست است كه اين موضوع بيانگر بي ثباتي حمايت
راي دهندگان از كانديدها مشخص است ،ولي در عين حال بيانگر تاكيد باالي منفعت شخصي در جريان انتخابات بوده و همچنان نشان مي دهد كه افراد
تا چه اندازه مي توانند از سيستم موجود جهت كسب منفعت شخصي استفاده نمايند.

 .3چرا ميزان اشتراك مردم بيشتر نبود؟

با اينكه ميزان اشتراك مردم در مناطق مورد مطالعه 12نسبتا بلند بود ،با نظرداشت بعضي از حاالت ،عوامل كليدي وجود داشت كه مانع افزايش راي دهندگان
در روز انتخابات گرديد ،كه از اين موارد مي توان مخصوص ًا به عدم آشنايي با سيستم راي دهي و نورمهاي اجتماعي اشاره كرد .هر چند در روزهاي نزديك
انتخابات ،رسانه ها باالي مشكالت امنيتي تاكيد مي كردند ،تنها تعداد كمي از راي دهندگان در مناطق مورد مطالعه مشكالت امنيتي را عامل مهمي در
راي دادن و يا عدم راي دادنشان خطاب كردند .به طور عموم ،تدابير امنيتي مستحكمي در چهاراطراف مراكز راي دهي توسط اردوي ملي ،پوليس ملي و
 9اين موضوع در تضاد با نظر بسياري از مردم است .آنها مي گويند شوراهاي واليتي ارگانهاي كارآ و ارائه كننده خدمات نيستند .به هر حال اين يكي از انتظاراتي بود كه توسط شماري از
مصاحبه شوندگان مطرح شد.
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به عنوان مثال گزارش مارتين َون بجلرت" ،چطور مي توان در انتخابات افغانستان برنده شد؟"

 12اين ادعا بر بنياد گفته هاي محققين واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان صورت مي گيرد كه در روز انتخابات در هر منطقه مستقر بودند ،زيرا آمار كميسيون مستقل انتخابات در مورد اشتراك
مردم در ولسوالي هاي تا آن زمان موجود نبود .بنا به گزارش بی بی سی ،ابتدا ًء كميسيون تخمين نموده بود كه حضور سرتاسري  40تا  45فیصد خواهد بود؛ بی بی سی 30 ،اسد ،1388
 .http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8213374.stmهر چند ارقام ضد و نقيض از طرف كميسيون و منابع مختلف بيان شده است ،و هيچ توافقي باالي ارقام حضور سرتاسري
وجود ندارد.
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چگونگی حمایت ،طرز برخورد ،وظایف ،جمعیت شناسی چرا افغان ها در سال  1388رای دادند
شخصي رياست امنيت ملي اتخاذ شده بود ،كه راي دهندگان را بازرسی ،اسلحه مردم را ضبط و نظم را در صفوف راي دهي برقرار مي كردند.
افسران لباس
ِ
گزارشات مربوط به چندين حمله كوچك در صبح روز انتخابات ظاهرا سيل مردم را به طرف صندوقهاي راي دهي كاهش نداد.
ناآشنايي با پروسه ثبت نام و پروسه مربوط به روز انتخابات مانع راي دهي بسياري گرديد و يا صحيح بودن آرا را به مخاطره انداخت .شكايات اصلي از طرف
راي دهندگان احتمالي بود كه كارتهاي راي دهي خود را گم كرده بودند (و بنابرآن راي داده نمي توانستند) ،و همچنان از طرف راي دهندگاني كه با برگه
اي مربوط به شوراي واليتي كه داراي  524كانديد بود ،راه گم شده بودند .در روزهاي نزديك به انتخابات نيز ،اين نگراني ها من
راي دهي چند صفحه ِ
حيث داليل عدم اشتراك در انتخابات از طرف مصاحبه شوندگان مطرح شد.
قبل از انتخابات نگراني عمده نسبت به حضور كمرنگ زنان در انتخابات وجود داشت و در بسياري از محالت اين نگراني ماهيت عملي به خود پوشاند.
در بعضي از مراكز راي دهي در قره باغ و استاليف حتي پيدا كردن موقعيت بخش مربوط به زنان توسط تيم تحقيقاتي مشكل شده بود ،چه برسد به اينكه
ميزان اشتراك زنان را بسنجند .در مراكزي كه صفوف راي دهي زنان قابل مشاهده بود ،تعداد كمي براي اشتراك حاضر شده بودند .با توجه به نورمهاي
اجتماعي حاكم در اين مناطق ،كه عموما محافظه كارانه مي باشد ،اين امر بدور از انتظار نبود .هر چند در دشت برچي كامال بر عكس بود و تعداد زنان و
مردان راي دهنده با يكديگر برابر بود.

 .4نتيجه گيري ها و پيامدها
اين سند نشان داد كه مشوقهاي اشتراك مردم واليت كابل در انتخابات متنوع بوده كه شامل طيفي چون نگراني هاي فردي ،نگرانيهاي مربوط به اجتماع
محلي ،و نگراني هاي قومي و ملي مي شد .ولي اين موضوع در قبال ارتباط با انتخابات پارلماني سال  1389چه مفهومي دارد؟ سند مباحثوي آتي واحد
تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد بيشتر بحث خواهد نمود ،ولي يافته هاي ابتدايي به قرار ذيل اند:
برای دور عاجل بعد از انتخابات

•معامله هايي بين كانديدها و معامله گران سياسي بلندرتبه (مانند رهبران قومي) صورت گرفت كه شامل وعده هاي غير معقول (از هموار كردن سرك
قريه جات گرفته تا ارتقاي ولسوالي به واليت ،و وزارتخانه ها و واليت به قوميتهاي مشخص) كه اگر به آن رسیده گی صورت نگیرد باعث تحريك
واكنشهاي چون تداوم عدم مشروعيت بخشي به دولت و يا تنازعات قومي شده مي تواند.
•قضاوت راي دهندگان در مورد موفقيت انتخابات فراتر از اينكه آيا كانديدشان برنده شده يا نه ،خواهد بود ،به دليل آنكه داليل متعددي براي راي
دهي وجود داشت و نه تمام اين داليل بر برنده شدن يك كانديد مشخص استوار بود .اين امر موضع حمایوی راي دهندگان را متغیر مي سازد ،و در
خشونت پس از انتخابات ،و در صورت برگزاري دور دوم انتخابات ،نبايد تصور كرد كه آنها به كانديدهايي كه در دور اول
صورت بروز هر گونه تنازع يا
ِ
به آنها راي دادند ،وفادار خواهند ماند.

براي انتخابات آينده ولسي جرگه:

•شركت در انتخابات التزاما به معني پذيرش قلبي دموكراسي و دموكراسي سازي در افغانستان نمي باشد .نمي توان چنين تصور كرد كه صرف به دليل
اشتراك مردم در انتخابات ،كشور به دموكراسي رسيده است .هر چند ،اين تحقيق متوجه شوق و عالقه بسياري از مرد ِم ولسوالي هاي مورد مطالعه
جهت شركت در انتخابات شد كه داليل مختلف دارد.
•جهت موفقيت ،كانديدهاي انتخابات ولسي جرگه احتياج به كمپاينهاي انعطاف پذير و متنوع مي باشند كه به راي دهندگان انگيزه هاي متفاوت و در
عين حال نه چندان آشكار بدهند .احتمال آن مي رود كه راي دهندگان كانديدهاي ولسي جرگه را بر بنياد نگراني هاي محلي خود انتخاب نمايند.
همچنين احتمال دارد كه اجتماعات محلي تالش به بكارگيري استراتيژيهاي جمعي جهت انتخاب يك كانديد مشخص كه با وي آشنايي دارند ،نمايند.
هر چند ميزان موفقيت اين استراتيژيها متفاوت است.
•انسجام دهندگان سياسي تركيب متنوعي خواهد داشت .در بسياري از موارد مالها و ديگر رهبران ديني ممكن از شخصيتهاي اصلي جهت ترغيب
راي دهندگان به اشتراك در انتخابات ،باشند ،ولي در عين حال واضح است كه عدۀ ديگر از فعالين از قبيل ريش سفيدان و جوانان فعال در سياست،
نقش مهمي در اين امر خواهند داشت.
نمودن حد اكثر امتيازات مادي برنده شده اند ،بدبيني ها نسبت به پروسه انتخابات
كانديدان اين انتخابات طوري به نظر برسند كه بدليل پيشكش
•اگر
ِ
ِ
 1389افزايش خواهد يافت .استراتيژيهاي بيشتري توسط معامله گران سياسي روي دست خواهد گرفته شد تا حد اكثر فايده هاي مادي و امتيازات را
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

از كانديدها بدست آورند .همچنان ،اگر وعده هاي داده شده در سال  1388جامه عمل به خود نپوشانند ،بي اعتمادي نسبت به دولت ممكن منتج به
حداقل اشتراك در انتخابات سال  1389گردد.

واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان يك سازمان تحقيقاتي مستقل است كه تحقيقات عمل گرا را اجرا و تسهيل كرده و دانش آگاهي بخش و موثر برمشي و عملكرد را مد نظر قرار مي دهد .
واحد تحقيق و ارزيابي به گونه فعال از طريق تقويت ظرفيت تحليلي در افغانستان و خلق فرصت هاي تحليل و تبادل نظر ،فرهنگ تحقيق و يادگيري را ارتقاء ميبخشد .مهمترين اصل در

بينش واحد ارزيابي و تحقيق افغانستان ،ارتقاء زندگي افغان ها است.
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