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 12/02/2016          نادرشاه سدوزی

 چرا سقوط سیاسی مطرح است ؟
 

د سازن الی را که مطرح میؤع نا بسامان روبرو باشد عمدتاً سهرگاه مملکتی که به وض

 ش است. ست که سقوط سیاسی آن در پیا این

های شدید  مخالفت دولتی درون دستگاه که در نای یبرا چرا؟ جواب روشن است. ولی

الفت گونه مخ این بروز نتوانسته است از بختانه حکومت وحدت ملیان است که بدجری در

د ساز قدرت برخودار گیک پارچی استحکام و پایه های دولت را از د،ها جلوگیری نمای

 منیت را تأمین نماید. ا و

 نگرانی خاص قرار اگوار فعلی درناهمگون و نن وضع ای صورت همۀ مردم از بهر

 ع سیاسیبه وضمنوط  وابسته و کشور اقتصادی بهبود وضعو  که پیشرفت مخصوصاً شوند.    میمتضرر  گرفته اند و

اند به بتوآن کشور  به بحران مواجه باشد امکان ندارد که وضع اقتصادی کشور گاه وضع سیاسیباشد. هر می کشور

 پیشرفت نائل آید.

ی دادند أاعتماد نمودند و ر سواد، چه مرد و چه زن، باالی مقامات رهبری کمچه  مردم چه با سواد ودر ابتداء همۀ 

 ره نمایند.  ااد واحد رهبری را یکجا با ارادۀنکه مملکت نمودند تا  ایخود انتخاب  و آنها را به حیث نمایندۀ

 :تن اسنا امیدی مبدل گردیده که نتیجۀ آن ایاطمینان به زود ترین فرصت به یأس و  این اعتماد و ،با تأسف ولی

 آرامی مردم را بدین طریق  ، امنیت وخود برآمده برایقدرت  انحصار صدد کسب و درها جناح  ک ازی هر

 به دست فراموشی سپرده اند.  

  آسایش مردم باشند زیاد تر و آرامی ، بدون اینکه به فکرعبدهللا عبدهللاو چه  غنی اشرف دو جناح چه هر 

، می، بی نظناتوانی از آن به جز که نتیجۀ جای دهنددرون دستگاه  تب و تالشی هستند تا افراد خود را دردر 

 ارمغان نخواهد داشت و به نفع مملکت نخواهد بود.را به  دیگری ، چیزبی ثباتی

تابع نظام  ن کشوربوده، چه آجهان تأمین امنیت و ثبات یکی از وظایف مبرم و عمدۀ مقامات رهبری در هر کشور 

 دیموکراسی و یا نظام استبدادی باشد. به عبارت دیگر تأمین امنیت و ثبات یکی از خواسته های حیاتی مردم هر کشور

سیاسی  واحدۀ رداا هبری ازرأس امور مقامات ر دراست که  رامکان پذی صورتی در آن هم  را تشکیل داده و

 برخوردار باشند.  

  د. به صورت شایسته انجام بدهض نموده ه و مکلفیت خود را که جامعه برایش تفویشخص مسؤول کسی است که وظیف
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 2از 2

ق بخشیدن بندی نشان می دهند که تحق ده پاعالقمند مسائل تیوری سیاسی هستند زیاد تر به این عقیکه  این کسانی بر بنا

 است.  ریک جامعۀ باز بدون سازش امکان ناپذی یموکراسی درنظام د

 ءً . بنادیموکراسی بتواند موفق بدرآید انحطاف پذیری امکان ندارد که نظام سیاسی ، نرمش ون سازشآنها بدو به نظر

 رب  اصل اصولی دیموکراسی که قدرت ازسقوط  وبحران نظام  گیری ازاهد بود تا مقامات مسؤول جهت جلوبهتر خو

و بی  ناآرامی طرف ویرانی وه ب بیشتر یده پیروی نمایند تا اینکه مملکتدبرده باری طرح ریزی گرتحمل و  بنیاد

 ابد. نظمی سوق نی

 پایان

 

 

 

 


