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 !در افغانستان ثباتامنیت و ضرورت 

 

خن ساکنون  ،پس از گذشت هژده سال، انتخاباتدولت  در جلوگیری از دخالت ا ادعای بکسانیکه 

جنگ داخلی دولت و پاشی  هم ازی پ ردامر  واقعیتدر می زنند،  قت و یا سرپرستؤاز دولت م

 گوش فرا دهد. ملیاشرف غنی نباید به همچو خواست های خالف منافع  لذا رئیس جمهور  .اند
 

ریق استقرار نظم اجتماعی ممکن نیست، این نظم که از نظر افراد جامعه زندگی افراد انسانی در یک جامعه جز از ط

س احساهای مادی زندگی  های جانی و اخالقی و نیز شرایط مساعد طبعی الزم برای فعالیت امنیت صورت احساسه ب

ثبات  ووجود آمدن نظم اجتماعی ه باشند، اما ب در هر لحظه خواستار آن می همه افراد به آن نیازمندند و ،شود می

ه ون بریک دانشمند و یا از بی چیزی نیست که به دلخواه یک نظامی، یک رهبر مذهبی، یک فیلسوف و یا کشور

 به وجود آید.دولت  یا چندیکی وساطت و فشار 

تناسب  ههمه افراد یک کشور ببلکه چند انسان یک فرد و مستقل از اراده  ،کند نظم یابی جامعه از قوانینی پیروی می

با شناخت دقیق از جامعه و قوانین بر آمده از آن و دولت مردان  شان در آن نقش دارند وهای و توانائی ها  ظرفیت

ی زندگی اجتماعو  به عمل آورندکشور در جهت حفظ امنیت و ثبات را الزم تدابیر ند توان سازگار با اوضاع جهان می

 را بهبود بخشند.

 ید به آن رسید نظم اجتماعی استارین چیزی که می بضروری ت دهد که بررسی عینی تمام جوامع انسانی نشان می

امید ن را میتوان دستگاه سیاسی به امور زندگی است، البته عام ترین اسم آن نرسید اولین شرط برای پرداختن و زیرا

 .می نامند« ETAT»یته ا یا را دولت و آن ،که در جوامع پیشرفته

م زیا کمونی افالطون و« جمهوری»چیزی نیست که چون مدینه فاضله  نظم اجتماعی تشکیل دولت ودیگر  تبه عبار

هر  .دجا بمانطبقات پا بربه اصطالح تا محو یا  مارکس، یکبار که برقرار شد، برای همیش برگشت ناپذیر تا ابد و

ی مورد ظمبی ن ۀوسیله عوامل ایجاد کننده کند و ب وجود می آید و از بی نظمی تغذیه میه نظمی از درون بی نظمی ب

 گیرد. تهدید قرار می
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ً در کار اند بنا   ،بران یکی از تکالیف اجتناب ناپذیر دولت خنثی کردن عوامل ایجاد کننده بی نظمی است که دایما

یی آشان با توسل به نیروی خالقه ای که دارند دایماً کار شخصی و گروهی آدمیان در طی تالش برای منافع طبیعتاً 

نیاز های مادی و معنوی  ها و خواست ،ها نتیجۀ این افزایش یا رشد مهارتو  برند  میهای شان را باال فعالیت و

شود، عدم تعادل بر اثر  از پیشرفت بهم خوردن تعادلی را باعث می ه ایرا در قبال خود داشته که در هر مرحل دافرا

 ر هر جامعه تصحیح شود وباید د به نفع اقویا بوده که می مالً شناخته شده همیشه به ضرر ضعفا وام های کزمیکانی

« اه ریفورم»صورت ه لت دایمی دستگاه سیاسی به عنوان عامل نظارت کننده در نظمی که باتصحیح آن مستلزم دخ

 .می شودو این نقش دستگاه سیاسی عدالت اجتماعی نامیده  ، بودهشود ظاهر می

مامیت ارضی و رعایت حقوق بشر می ت هراً دول جهان سخن از احترام به حق حاکمیت وادر دنیای امروز که ظ

مشخص است، اما از آنجائیکه جا طلبی و  عیین وتدیگری ه موقعیت هریک جوامع نسبت ب با آنکه وضع و، زنند

سلط ت یک نیروی محرکه تمایل بر ۀمثابه بت پرستی در ساختار روانی و اخالقی جوامع انسانی موجود بوده که عمنف

  .یردگ خود میه بیش متفاوت را ب به شرایط شکل یابی هر جامعه حالت کم وو نسبت  ی بر دیگران را می سازدیجو

سبب بروز در نتیجه که  گیرد می برها را نیز در  ، دولتگذشته از ایجاد اختالف میان افراد و گروه ها این مساله

 و در تمام جوامع نهفته است طبیعتشود، تبارز چنین وضعیت که در  می ویرانگر ی خونین وها نزاع ها و جنگ

 .یافت دچه وقت ادامه خواه ریخ دیده شده، معلوم نیست تاأطول ت

ت و استحکام نظام ین با تقومیتوا ناشی از عوامل مذکورداخلی و خارجی های  نگجگیری از برای جلوبه هر حال  

ملی یت اکمحق حه شتن بامنافع ملی و احترام گذاز دفاع در  با کار فرهنگی و تبلیغاتی مردم گی آماد ر ودفاعی کشو

 دیگران آماده نگهداشت.

 :تصامیم مشترک فعالیت و

ست ا واضحاما  می شوداصوالً زندگی اجتماعی بر اساس ضرورت همکاری افراد در تمام زمینه ها فعالیت پدیدار 

متساوی  جاذبۀ شغلی و امتیازات غیر، از سوی دیگر شود ها مانع می د را در همه فعالیتعمالً شرکت تمام افراکه 

 و صصها و امتیازات بر وفق ارزش تخ ترتیب از متفاوت شدن نقش و بدین میان آیده شود تا تقسیم کار ب میباعث 

ً افر توانائی روز اختالفات که از باین است تصامیم مشترک  شرط دیگرالبته صورت گیرد  تقسیم کار می باید اد ضرورتا

 یعنیله أعکس این مسدر صورت چه ، آیدهم فراطور نسبی نظم اجتماعی ه بود تا شدید و تضاد در جامعه کاسته ش

رکود بحران، اعتراضات مردم شده و سر انجام باعث مانع شدن از شرکت افراد در تصمیمات اساسی جامعه سبب 

 خالف علت وجودی و غایت جامعه است.این امر بر و انحطاط شده کهفعالیت جامعه 

 دستگاه سیاسی:

صورت یک  سی را برای جوامع انسانی یک امر اثبات شده بگیریم در آنه سیااعمل دستگ اگر ضرورت وجود و

تند؟ هس یلئچه مسا باید دید ،ن خود بداند و از دستورات آن متابعت کندآ جامعه که دستگاه سیاسی حاکم برخود را از

 شود؟ یا به عبارت دیگر شرایط حقانیت دستگاه سیاسی چگونه فراهم می
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نظر داشتند، بدین معنی که گفته اند هرگاه حکومتی که در  وجه منفیه گران بیشتر بقبل از انقالب فرانسه تحلیل 

 یناین حکم هم اکنون در بسیاری از کشور های جهان به عنوان بهتر ، حقانیت دارد، طول عمر خود شورش نبیند

نند که از کهانیان را قانع ای مدتی جرها توانسته اند ب به این استدالل بعضی دولت کامعیار قابل استفاده است، چه با ات

شور ک همینمردمان  است؛ ولی کافی است تا حقانیت مردمی استوار خوردارند و حکومت شان برپشتیبانی مردم خود بر

شار ف چگونه سد خواهند دید که مردم با طغیان سیل وارآنگاه  رضایتی های خود بدست آورند ابراز نا برای فرصتیها 

قی و ردر کشورهای اروپای ش نمین دوراهرا در  نمونه های آن چنانکه ،کستش خواهندی را درهم تهای حکوم

 اتحاد شوروی دیدیم.

ا وظایف خود ر ریخی تکالیف وأدر موقعیت خاص ت ، وحقانیت را بدست آوردتواند  چگونه میپس دستگاه سیاسی 

 حقانیت سیاسی چیزیطوری که گفته شد درست تشخیص داده و درست عمل کند؟  همدنی و کل جامع معۀنسبت به جا

دد بدست ص باید دایماً دری دستگاه سیاسی داده شود، بلکه دستگاه سیاسه نیست که یکبار برای همیش از طرف مردم ب

رژیمی  هر گاه مثالً  .ئید قرار دهدأنیز مورد ت تا بتواند حقانیت های گذشته خود را های جدید باشد آوردن حقانیت

ست  های مردم حکومت خود را ادامه دهد، بدیهی سنت فرهنگ و رار نظمی خارج از خواست وبخواهد برای استق

ک قدرت بیگانه و از یه بیا متکی  به زور و یک رژیم متکی گیرد، آنگاه اگر ها باال میکه پس از مدتی نارضایتی 

 .اجتماعی تخیلی قرار دهدسرچشمه ایدئولوژیک آب بخورد و بخواهد جامعه مورد بحث را آزمایشگاه یک چنین نظم 

ناچار نسبت به آن  ،در این صورت مردم که نظم تخیلی را بیگانه از نظم فرهنگی و آداب و رسوم خود می بینند

م مرد هوسیله صورت یا دستگاه سیاسی مجبور به تسلیم خواهد شد و یا باالخره ب آن شروع به اعتراض کرده در

 سقوط کرده و از میان خواهد رفت.

 چمیرپ خلقی و «دیموکراتیک » دولته اشاره ب گذریم و تنها در یک جمله در این مورد بسیارند، مگر میها  مثال

ه بخونین و ویرانی  ه حاصلچ گونه از بین رفت وچ شوروی دولته مذکور متکی ب دولتکنیم که همه شاهدیم  می

 و کشور نظم و ثبات قبلی خود را نمی یابد. ادامه داردتا امروز بار آورد که 

ا زود الی دیر ی و در امان باشد باید گفت که کشور مستقل از دخالت بیگانگان ،اول حقانیت ـۀلألذا در ارتباط با مس 

 همدنی شورش برپا و بحران آغاز شد ۀمبارزه بین دستگاه سیاسی و جامع فتن اعتراض ور با باال مردم اعتراض کرده و

 یدهد.مصورت دستگاه سیاسی حقانیت خود را از دست  در آن

مردم  ،مطابق به نیاز زمان باشدهمچنان گ و سنت جامعه و نبر آمده از فرهتا حدودی می باید دوم : نظم اجتماعی 

ستگاه د اگراست بپردازد، های عمومی که شرایط بهبود و رشد و تعالی جامعه کاره توقع دارند که ب از دستگاه  سیاسی

مربوط به این وجه را بدست خواست و نیاز بی اعتنا بماند و  هامعزندگی جو معنوی مسایل مادی ه سیاسی نسبت ب

گذشته آن حق شناسی کند، چون در  یا حتی نسبت به خدمات و س شد که مردم از ترانیاورد، نباید انتظار داشته ب

 و زندگی اجتماعی دستگاه سیاسی همیشه و هر لحظه مقروض مردم بوده و این مقروضیت روزانه افزایش می یابد

عفا  به پیش میرود، لذا داشتن یک سیاست و برنامه ضبه ضرر  از آنجائیکه قاعدتاً شرایط در جهت منافع اقویا و

که از این تکلیف خود غفلت کند و تنها به برنامۀ  دولتی ن تناوب  تعادل ضروریست وداساسی به منظور باز گردانی

به زمزمه های اعتراض اجتماعی نپردازد،  غره شود و به آن غرق و اعتالی اقتصادی در سطح کل جامعه بس کرده و

 را خواهد دید. و کیفر آن آنگاه کار از کار گذشته خواهد بود روزی غافلگیر خواهد شد و
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ریخ جوامع انسانی دچار تحوالت زیادی أعی در حقیقت این حقانیت در طول تهای سیاسی اجتما سوم : شرکت مردم در فعالیت

سیار کمتر بود و از سوی دیگر روابط باد آن نسبت به واحد های سیاسی موجود ردائی که تعداد افشده است، در جوامع ابت

شرکت افراد در تصمیم گیریهای کلی  اجتماعی بر اساس همکاری های ناشی از روابط خویشاوندی تنظیم می شد، دخالت و

بسیار بغرنج نبود،  تتصمیمااطاعت و قبول معیارهای  قومی و خویشاوندی تنظیم میگردید و بط جامعه روی ارزشهای روا

ن و غیر اینها برای همگان تصمیم می گرفتند، بعداً مذاهب فرهنگی یعنی بر آمده از درون جامعه نقش افیدس بزرگان قوم، ریش

ذشت با گمذهب فرهنگی سایر جوامع متفاوت هستند(  باشمول که ) عهده گرفته ولی با پیدایش دو دین بزرگ جهانه دولت را ب

شده اند بعد از آنکه در ادعای حکومت مطلقه خود شکست  رریخ نشان میدهد در هر کجا که این دو دین مستقأتزمان و تحوالت، 

 کرده اند.واسطۀ شدند و مشروعیت دستگاه های سیاسی را تائید ه بخوردند، تبدیل 

قانیت خود در پی تائید پاپ بودند و سلسله ترتیب بود که در تمام طول قرون وسطی پادشاهان مسیحی اروپا برای ح به این

خواندند، گویا اینکه مالیان خلفا و پادشاهان  پادشاهان در کشورهای اسالمی و منجمله افغانستان نیز خطبه را به اسم خلیفه می

ی مشروع کنند که حکومت ادعا می نخود کرده بودند و از همین جاست که کلمۀ مشروعیت تبارز کرده و مالیاۀ را دست نشاند

شرع ) مال( است ولی  ومت صاحبانها حک و از این نتیجه می گیرند که بر حق ترین حکومت است که مجری احکام شرع باشد

گنجد، نشان میدهد که حکومتی را جامعه برحق میداند که حقانیت آنرا فقط مردم  آن در این مختصر نمی حریخ و منطق که شرأت

 و تا دیر زمان دیگر ظارت بر صحت و سقم امور بوده استهای اسالمی تا هنوز نکشور دستکم نقش مذهب در مگرتعیین کند، 

 نیز خواهد بود.

حی به عنوان یج بود، تا در اثر انقالب فرانسه مقامات مسئدر همه جای اروپا را« 1789»در غرب این روال تا انقالب فرانسه 

د. ی عمومی ابداع شأصورت ره ن مستقیم حقانیت از طرف مردم بحذف گردید و امکان بیا ان حقانیت دستگاه سیاسیواسطۀ بی

ی در ولشد ک ئید قبول آن از سوی مردم همیشه مدت زیادی طول میأکنیک اجتماعی تا ماهیت یافتن و تگرچه از پیدایش یک ت

تماعی تکنیک اجسال از انقالب فرانسه گذشته است، بشریت شاهد عمومیت یافتن بسیار وسیع این و سی صد  دو کهوقت کم 

ً بوده که  مت موجب آن حکوه است که بی اصول گویند، این میم زو سیکوالریم زورالییپل را دیموکراسی، نظام مذکور اصطالحا

زء کسانی که دیموکراسی و انتخابات را ج د، در این ارتباط بسیارنمردم مستقیماً این حقانیت را اعالم دارند وقتی حقانیت دارد که

کنند ولی امیدواریم آنانی را که غرض شوم ندارند قانع کرده باشیم که دیموکراسی  مع غربی قلمداد میهای خاص جوا ارزش

 یک ارزش عمومی جوامع انسانی است که به تدریج شناخته شده است؛ همانطور که ارزش دیگری که حقوق بشر نام دارد.

کنند در حقیقت افراد انسانی را  گیری میوامور سیاسی جل که برای اغراض شخصی و قصداً از شرکت مردم در کسانی

، مقام انسانی خود روا میدارده است که هر فرد انسانی ب یموجوداتی در خدمت پروژه خود تلقی کرده اند و این بزرگترین توهین

را های دیکتاتوری  ستم شرایط امروزی جهان شانس ادامه سیاست ور وهای مغرضانه ارباب ج   مگر با همه موانع و سختگیری

 از کشور افغانستان نیز برچیده شود.نه چندان دور به میزان بسیار زیاد برچیده است و امید است روزی 

** * ** 
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