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امسال انتخابات در افغانستان تب و تاب عجيبی دارد به نحوی که بعضی در صدد مقايسه شور و شوق انتخاباتی با ساير
کشور ھا خصوصا کشور ھای ھمجوار بر می آيند و بعضی ساده انديشان ھم باد در گلو انداخته اوج دموکراسی خواھی و
آزادی و ھزار و يک چيز خوب ديگر در کشور تازه از خواب برخواسته افغانستان می بينند در حاليکه نمی دانند اين تصور
ھم يک خواب ديگر و رويای غير واقعی است .اساسا ما مردم شرقی و خصوصا افغان ھا در مورد مفاھيم وارداتی ھميشه
دچار التھاب ميشويم و کاسه از آش داغتر و تالش ميکنيم نه تنھا خود را دست کم نگيريم بلکه خود را پيشقدم ھم به
حساب بياوريم و برای اثبات اين ادعای خود اسناد تاريخی نيز جعل کنيم.
من نمی خواھم احساسات مردم را دست کم بگيرم و جريحه دار کنم  .ھر چه باشد اين گونه اظھار احساسات کردن خيلی
بھتر از جنگيدن و برادر کشی است اما دوست دارم چشم بصيرت و واقع بينی مردم من باز تر شود و بدانند که دموکراسی
بسيار متفاوت از ھيجانی شدن ھای فردی و گروھی و انگيزش ھای احساسی وانگيزاندن ھای دوره ای بخاطر رسيدن به
منافع مطلوب شخصی وگروھی است.
من ميخواھم در اينجا تفاوت دو مقوله دموکراسی و موبوکراسی را تذکر بدھم تا دوستان به عمق مساله انتخابات و کانديدا
ھا متوجه شوند.موبو کراسی از کلمه موب به معنی حرکت يا انگيزش ساخته شده در حاليکه دموکراسی از کلمه دمو به
معنی مردم ساخته شده است تفاوت موبوکراسی با دموکراسی اينست که در دموکراسی نظر عاقالنه مردم که ھرکدام به
تنھايی و بدون اعمال نفوذ و تاثير ديگران آن تصميم را اتخاذ نموده اند بطور مساويانه در تصميم گيری ھای کالن کشور
به حساب بيايد .اما در موبو کراسی اين نظر ھا تحت انگيزش ھای احساسی که از جانب ذينفعان ايجاد می شود شکل
ميگيرد .در مقوله انتخابات ھم تفاوت دموکراسی و موبوکراسی در ھمين وجه آن است يعنی در دموکراسی انتخاب
شوندگان بر اساس طرح ھای عملی و دقيقا حالجی شده برنامه ھای آينده خود را مطرح می کنند و بعد از انتخاب دقيقا به
اجرای آن می پردازند چه در اين کشور ھا دموکراسی نھادينه شده و احزاب قدرتمند و با تجربه و دارای بورد ھای
تخصصی برنامه ريزی پشت سر کانديدا ھا قرار دارند که نمی خواھند برنامه دراز مدت استراتيژيک شان خراب شود.
ھمچنان در اين کشور ھا رای دھندگان از درايت سياسی بااليی بر خوردارند و زود احساساتی نمی شوند و برنامه ھای
کانديدا ھا را تحليل و تجزيه ميکنند و می توانند امکانات اجرا و توانائی ھای کانديدای مورد نظر و حزب پشتيبانش را
درک کنند و بعد بدون احساساتی شدن و جار و جنجال رای شان را به صندوق ھای رای بريزند.
اما در موبوکراسی کانديدا ھا با درک نياز ھای و احساسات گرم مردم به اين نقاط ضعف اشاره ميکنند و احساسات را بر
می انگيزند و ھرچه کار خوب که در دنيا ھست را در برنامه ھای شان اعالن می کنند بدون اينکه محدوديت ھای سياسی ،
مالی  ،صالحيتی و غيره را بسنجند و فقط به منظور اينکه جو احساساتی و ملتھب انتخاباتی را به نفع شان شکل بدھند و
از اين آب گل آلود ماھی مراد بگيرند.
رای دھندگان در موبوکراسی ھم سوار بر امواج احساسات فردی و جمعی خوبش بوده و آتش مزاجانه خواھان تغيرات زود
ھنگام و اساسی اند و و می خواھند يک شبه ره صد ساله بروند و تمام بدبختی ھای شان را در شبی که فردايش کانديدای
مورد نظر شان به تخت می نشيند به زباله دانی بريزند و از فردايش در يک آرمان شھر زندگی کنند .اين رای دھندگان در
تب و تاب فضای انتخاباتی می سوزند ،داد می زنند ،دعوا راه اندازند برعليه ھرکس و ھر چيز می تازند و گه گاه
خرابکاری می کنند.
موبوکراسی ويژه کشور ھای بعد از بحران و در حال اغتشاش است .به ھيج کس در فضای موبوکراسی نمی شود کامال
اعتماد کرد ھمه چيز در بند سود اندوزی و رياکاری است.ھرکس ھر چه بيشتر در دروغ گوئی و سفسطه سازی و مردم
فريبی مھارت داشته باشد و بتواند بر امواج احساسات مردم سوار شود موفق تر است.
نتيجه موبوکراسی ھم واضح است در چندين دوره ممکن است افرادی بر سر کار بيايند که ھرگز نتوانند به وعده ھای شان

عمل کنند و جز باختن آب روی خود به فيمت سود اندوزی ھای کالن شخصی و جناحی دست آوردی نداشته باشند.
اما اگر اين ملت ھا بتوانند در طول اين چندين دوره به رشد علمی و درک سياسی برسند که آن ھم به مدد رشد سواد و
دانش و رفاه اجتماعی ميسر است در دوره ھای بعدی امکان تحول به دموکراسی بصورت تدريجا زياد تر می شود.
و در غير آن آھسته آھسته سرخوردگی مردم از نظام بيشتر شده و انتخابات و کانديدا يک نمايش مضحک بيشتر نخواھد
بود.
در نمايش فعلی انتخابات ھم دقيقا اصول موبوکراسی حکم فرماست به تبليغات و شعار ھای انتخاباتی که توجه کنيد ھيچ
توجيه علمی و واقع گرايانه نمی بينيد به طرف داران که بنگريد ھيچ گونه تعقل و منطق استداللی در انتخاب شان نمی بينيد
جز احساسات و احساسات و احساسات .به برخورد ھای طرفداران که بنگريد سراسر جرقه ھای انفجار و در گيری است.
من خيلی نگرانم از آينده و روز ھای بعد از انتخابات  -با اين ھمه انبار ھای باروت احساسات که بر افروخته شده و لحظه
اعالم نتيجه به منزله آتش زدن بسياری از اين انبار ھا تلقی بشود .کجاست صبر و حلم و بردباری و تعقلی که بتواند اين
جو را کنترل کند  .ايرانی ھا که از ما تعقل و تجربه بيشتری دارند در ھمين امسال شاھد چه ماجرا ھای که بعد از اعالم
نتايج نبودند -خداوند خير پيش کند .نگرانی ديگری که دارم پيروز شدن داکتر عبدﷲ عبدﷲ به عنوان آخرين تير ترکش
مجاھدين افغانستان در اين انتخابات است که در اين روز ھا اين احتمال بيشتر به نظر ميخورد .من فکر ميکنم از آن جائی
که امکانات دست داشته و وضع حاکم بر کشور توان ايجاد تغييرات اساسی را از ھر رئيس جمھوری ميگيرد و داکتر
عبدﷲ نيز استثنا نيستند و با اين ھمه بوق و کرنای تغيير و اين ھمه مقيدات بالقوه و بالفعل در کشور نبايد از ايشان توقع
معجزه داشت  .اين تخيل را در ذھن آدم بيدار می نمايد که شايد در سناريوی تنظيم شده ھدف آن باشد که از داکتر عبدﷲ به
عنوان آخرين ميخ تابوت مفکوره حکومت مجاھدين کار گرفته شود .
اما عيب می جمله بگفتی ھنرش نيز بگو  :از جمله فوايد اين موبوکراسی و انتخابات ھمان بس که در ھمين تب و تاب
احساسات خيلی از ساختار ھای اجتماعی نيم بند قبلی فرو ميريزند چه احزابی و تنظيم ھا و گروپ ھای جھادی و غير
جھادی که انشعاب و چند پارچه گی که در بين شان ايجاد شده و راه برای ايجاد ساختار ھای تعقلی تر و آينده دموکراتيک
باز می شود  .خداوند به صبر بدھد که به آن روز برسيم

