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 م٠٦/٠٣/٢٠٠٨                              بشير احمد حميد: نويسنده
  

 راه حل غير سياسی مشکل افغانستان
 
  

  :خالصه مطلب
برای آن عده از خواننده گان محترمی که حوصله يا وقت مطالعه کامل اين بحث را ندارند، خالصه آن را ذکر می 

  . عه  قسمی و سرسری ايجاد می گردد، جلوگيری شودکنيم تا از قضاوت قبل از وقت و ناآگاهانه، که  بامطال
. برای آن که اصالحات و يا تغييری در جامعه به نفع وضع زنده گی مردم ايجاد شود، حد اقل دو روش وجود دارد

يکی از آن روش سياسی است که از طريق تغيير رژيم سياسی، بر انداختن دولت و ايجاد دولت جديد، ايجاد سازمان 
 مخالف دولت، ايجاد جبهه های گرم جنگ بر خالف دولت، و باالخره انتقاد از نحوه کار کرد دولت و های سياسی

اين روش با وجودی که ضرور است، ولی به هيچ وجه کافی نيست، و برای آن که نتايج . دولتمردان، عمل می کند
ياسی ياد می شود، نيز ضرورت دلخواه حاصل شود حد اقل به يک روش ديگر، که در اين جا به نام روش غير س

شورا های محلی، مکاتب، (در روش غير سياسی مردم به شکل مستقل از طريق سازمان های اجتماعی . است
دانشگاه ها، انجمن های حرفوی، قومی، انجمن های ادبی، علمی، فرهنگی، شرکت و موسسات اقتصادی، توليدی 

فعاليت های شان را با ديگر ) و ها، و تأسيسات مذهبی و غيرهتجارتی، موسسات تحقيقی، حمايتی و مشاورتی، انج
خصوصيت عمده اين سازمان . افراد هماهنگ و سازمان يافته ساخته و به اين ترتيب دارای توانمندی بيشتر می گردند

ليت های اجتماعی اين است که هم در اصول و هم در عمل برای تغيير، کسب، برانداختن و يا سقوط قدرت دولتی فعا
به اين ترتيب اين سازمان ها در اصل رقيبی با دولت نيستند، در عين زمانی که به توانمندی مردم در مقابل . نمی کنند

دولت می افزايند و از اين طريق دولت را مجبور می سازند تا با مردم مفاهمه کند، توقعات آنان را در نظر بگيرد، و 
  . به خواست آنان کار کند

ر يک طرف و سازمان ها اجتماعی را در طرف ديگر قرار بدهيم بايد قدرت اجرايی و تصميم گيری اگر دولت را د
به گونه يی تقسيم شود که نقش هر کدام به خوبی آشکار بوده و وزن  بيشتر برای آزادی فعاليت و رشد سازمان های 

هم نظر نيستند و در رقابت قرار دارند، البته چون سازمان های اجتماع هميشه با همدگر متحد و . اجتماعی داده شود
يعنی وظايف . بنًا وظيفه اصلی دولت در پهلوی ايجاد زمينه رشد آن ها، ايجاد عدالت و حل منازعات بين آن ها است
و در قدم دوم . اوليه دولت تأمين امنيت، عدالت، قانونمندی، و ايجاد زمينه رشد اين سازمان های اجتماعی است

ز فعاليت هايی است که برای اجرای آن سازمانی يا تأسيسی وجود ندارد يا کاری است که کسی اجرای آن عده ا
برای اين که اين سازمان های اجتماعی رشد کند و بتواند مانند يک پل . ديگری از عهده اجرای آن برآمده نمی تواند

ر مسايل کاری اين سازمان ها بی موجب باعث ايجاد ارتباط، مفاهمه و تفاهم بين دولت و مردم گردد، دولت نبايد د
ولی برای رشد بيشتر آنان و بهبود کيفيت . مداخله کند، و از طرف ديگر نبايد در اجرای امور با آن ها رقابت کند

کاری می تواند با ايجاد ميکانيزم های متعدد رقابت را در بين خود اين سازمان ها ايجاد کند، تا آن هايی که بيشتر و 
  .  می کنند رشد کنند، و آنهايی که کاری از ايشان ساخته نيست، تغيير کنند تا خود را بيشتر توانمند بسازندبهتر عمل

در نتيجه رشد و بلوغ اين سازمان هاست که افراد توانمندی آن را پيدا می کنند  تا در ميان توقعات مختلفی که از 
آن اولويت ها را مرعات کند، و از طرف ديگر می توانند در دولت دارند اولويت ايجاد کنند و از دولت بخواهند تا 

اين راه حل غير سياسی که کمتر در افغانستان در . برآورده شدن توقعاتی که دولت از مردم دارد، نيز مفيد واقع شوند
در سه نظر گرفته شده است و می تواند مانند مرحمی در التيام زخم های موجوده کشور مفيد واقع شود، به تفصيل 

  .  اميد است با ارسال نظريات تان در انکشاف بيشتر آن ياری کنيد. بخش ذيل تشريح شده است
  بخش اول

  مقدمه
شکايت از دولت و دولتمردان در افغانستان سابقه طوالنی دارد، و هر آن می بينيم که اکثريت مردم از دولت ها 

در اين ميان عده يی هميشه کمر همت .  کفايتی متهم می نمايندناراضی اند، و دولتمردان را به فساد و ناکاره گی و بی
بسته اند که تا دولت های ناکاره را بر اندازند و دولتمردان بی کفايت را سبک دوش نموده و خود جای آن ها را 

د تر شده ولی تا جايی که تجربه نشان داده است وضيعت هميشه از بد ب. بگيرند، تا به امور جامعه سرو سامانی بدهند
چون آن هايی که با ادعا هايی خيلی » به کفن کش های سابقه دعای خير نموده اند«و چه بسا که مردم به اصطالح 
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. مردم پسندی ظهور نموده اند و زمانی که قدرت دولتی را به دست گرفته اند نتيايج بد تر از گذشته به ميان آمده است
 نيست، و در تمام دنيا اين تظاهر کم يا زياد به مشاهده می رسد، ولی البته اين روال تنها مخصوص جامعه افغانی

اگر . افغانستان از اين حيث استثنا است، و به شدت و وضاحت بيشتر اين امر تمام تاريخ اين جامعه را فرا گرفته است
ن جانشين پدر مرحوم از گذشته های دور بگذريم، و تاريخ معاصر جامعه را از زمانی که عليحضرت شاه امان اهللا خا

امير حبيب اهللا خادم دين رسول اهللا مشهور به بچه سقاو، . خود گرديد در نظر بگيريم به وضاحت اين نکته را می بينيم
برای نجات دين قدرت را گرفت و بدست عليحضرت نادرشاه شهيد که برای دفاع از وطن ظهور کرد از بين رفت، 

ر مرحوم اش توسط يکی از فرزندان خشمگين جامعه به شهادت رسيد به عليحضرت ظاهر شاه بعد از اين که پد
اصالحات پرداخت، ولی توسط سردار داوود شهيد، به بی کفايتی متهم شده و به وسيله يک کودتا بر انداخته شد، به 

کودتای » خاندان سلطنتی«همين گونه حزب دموکراتيک خلق افغانستان به رهبری نور محمد تره کی با از بين بردن 
و به . برساند» قله های شگوفايی«به » رشد غير سرمايه داری«ديگری را سازمان داد تا جامعه را به سرعت از راه 

همين ترتيب رهبری و دولت داری در افغانستان هميشه با خشونت و نارضايتی يک عده يی ديگری از بين برده شده 
ولی متأسفانه در هر مرحله اگر .  و وضع زنده گی مردم بهتر شوداست، تا دين، ملت، مملکت، مردم نجات داده شوند

شايد در اين جريان تنها دو رييس دولتی که . يک قدم جامعه را به پيش برده اند، دو قدم ديگر به عقب بر گرداننده اند
وفيسور به شکل صلح آميز قدرت را به کسی ديگری تفويض کرده باشند جناب پروفيسور صبغت اهللا مجددی و پر

همين اکنون نيز عده زيادی . برهان الدين ربانی بوده اند که به نظر اکثر ناظران آن ها نيز انتخاب ديگری نداشته اند
از رهبری دولت و دولت مردان به شدت شکايت دارند، و تالش دارند تا بار ديگر اين تغيير را به بار آورند تا مگر 

  !اين بار نتيجه بهتری بگيرند؟
 مقدمه يک سؤال در ذهن هر خواننده ايجاد می شود که آيا اين رهبری ها و رژيم هايی که در گذشته بوده اند، از اين

خوب بوده اند يا خراب، يا اصًال هيچ يک از اين رهبری ها و به صورت عموم نظام های سياسی گذشته خوب و قابل 
است که عمومًا برای يک رهبر الزم می دانند مثًال قبول بوده اند يا خير؟ البته منظور ما از خوب همان صفاتی 
در جواب به اين سوال به صورت عموم سه . است...دلسوز به مردم، وطن دوست، عادل، با کفايت عالی کاری، و 

  . جواب وجود دارد که ما هر سه اين جواب ها را ياد آوری کرده و در بررسی خويش مد نظر می گيريم
خير، هيچ کدام از اين رهبری های گذشته سياسی افغانستان حد اقل خوبی و شايسته گی الزم :   اين است کهجواب اول

: اين است کهجواب دوم . را برای رهبری نداشته اند و تمام نظام های سياسی ما نظام های فاسد و نابکاری بوده است
زم بوده اند و صرف يک عده يی اين فاقد حد اقل شايسته گی های ال) شايد بيشترآنان(يک تعدادی  از اين رهبران 

شايسته گی را داشته اند، ولی ديگران نگذاشته اند که آنان به وطن و مردم خدمت کنند و به همين ترتيب بعضی نظام 
 اين است که بلی تمام اين رهبران شايسته گی های الزم را جواب سومو باالخره . های سياسی خوبی هم داشته ايم

قل يکی از بهترين افراد در زمان خود بوده اند ولی گذشته از خوب بودن يا بد بودن آنان، اصًال داليل داشته اند يا حد ا
  . ديگری است که آن ها نتوانسته اند انچه را توقع می رفته عملی کنند

کثرًا آنهايی آنانی که طرفدار جواب اول هستند، هرچند که عده زيادی از افراد فعال اجتماع را تشکيل نمی دهند، ولی ا
اند که هميشه در حاشيه قرار داشته اند و مورد جفا و ظلم و بی عدالتی قرار گرفته اند، و يا هم هيچ گاهی توقعاتی را 

اکثر اين ها عمومًا به آينده هم چندان خوشبين نيستند، و حتی . که از دولت و دولتمردان داشته اند برآورده نشده است
تعدادی هم به . مام مهدی هم ظهور کند آنچه که از او توقع می رود عملی نخواهد کردبه اين باور اند که اگر ا

اشخاص مجهول و آينده يی که چانس وقوع آن خيلی کم است چشم اميد بسته اند و عده کمی هم صفات رهبر دلخواه 
نده شود، ولی باز هم اين اميد شان را در يکی از افراد واقعی زمان خود می بينند و می خواهند تا اگر آن فرد رهبر آي

به هر ترتيب اکثريت اين مردم . در درون خود يک ترس و بدبينی را همراه دارد که اطمينان را از انان می گيرد
چندان توجهی به دولت و سياست نداشته و حد اکثر هدف آنان اين است که اگر بتوانند برای خود زنده گی فراهم کنند 

خارج راه پيدا کنند و در آن جا زنده گی کنند و افغانستان را با همه خوبی ها و بدی هايش و يا در يکی از ممالک 
  . کامًال فراموش کنند

کسانی که جواب دوم را اريه می کنند، عمومًا از جمله آنانی اند که در يکی از اين دوره های گذشته حد اقل شاهد 
ين اند که همان رهبر شخص با کفايتی بوده است، و در آينده هم خوشبختی خود وفاميل ويا اقارب خودبوده اند، و مطم

البته اکثر آنانی که فعاالنه در سياست گام می زنند، از جمله اين اشخاص اند و آنها . بايد کسی به همان مشخصات بيايد
 يا زيادی به شخص يا اشخاص ايديال خودشان را که زيبنده رهبری باشد در جهان واقعی يافته اند و تالش های کم

اين رهبری تبديل شود و آن رهبری ايديال آنان قدرت ) خشونت آميز، يا صلح آميز(خرج می دهند تا اگر به هرترتيب 
عده يی هم شايد اين خصوصيات و صفات را در رهبری فعلی ببينند و فعاالنه در تالش حفظ و . را به دست بگيرد
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ات رهبری ايديال و مثالی خودشان را نه در اشخاص بلکه در نظام بعضی ها هم خصوصي. توسعه نظام فعلی بکوشند
در اين جمله بعضی ها برای برگرداندن نظام . هايی می بينند که اگر عملی شود تمام آرزو ها برآورده خواهد شد

الی شاهی می کوشند، عده يی نظام دموکراسی به شيوه غرب را تنها راه حل می دانند، تعدادی هم برای نظام فدر
تالش می کنند، و هم نزاع برای حفظ طرز اداره کنونی يا تغيير آن به شکل صدارتی که در پاکستان و هند مطرح 

در مجموع اين گروه از جمله مهم ترين و فعال ترين بخش جامعه در عرصه سياست اند، و به . است نيز جريان دارد
  . فضل خداوند که تعداد شان هم کم نيست

و اصًال اين جواب سوم شايد به ذوق اکثريت . ر جواب سوم اند، شايد تعداد شان انگشت شمار باشدکسانی که طرفدا
ولی دليلی . مردم جور نيايد، زيرا عمًال هم ديده اند که حد اقل يک تعدادی از رهبران خاين به وطن و مردم بوده است

طن دوست، مردم دوست، دلسوز، مهربان، و(که اين جواب در خود نهفته دارد اين است که افراد در اصل خوب 
اند ولی زمانی که قدرت سياسی را به دست می آورند، اصًال همين قدرت سياسی است که آن ها را به جهات ...) عادل

ديگری سوق می دهد، و از آنان اشخاص خايين، وطن فروش، ظالم و غيره درست می کند، پس برای رسيدن به يک 
فيد به جامعه، نبايد در خوب بودن و يا خراب بودن رهبری، رهبران، نظام های سياسی راه حل و يک ستراتيژی م

البته بحث ما پيرامون همين جواب . پرداخت بلکه بايد آن ها را به يکسو گذاشته و راه حل ديگری را جستجو کرد
ان گذشته انسان های با توسعه می يابد، و پيش فرضی که در جريان بحث با ما خواهد بود اين است که تمام رهبر

صفات خوب و شايسته بوده اند، و هر رهبری هم که در اينده قدرت سياسی را به دست بگيرد مانند آنان همان صفات 
يعنی بحث در اين نيست که کی؟ کدام حزب؟ کدام اشخاص؟ با کدام صفات؟ بايد قدرت سياسی را به . را خواهد داشت

زيرا در جهان مثال های . بدبختی ها نجات بيابد و راه درستی را برای خود بيابددست بگيرند تا جامعه از اين همه 
زيادی وجود دارد که عين نظام سياسی در يک جامعه موفق بوده است و در جامعه ديگری نا موفق، بعضی ها نظام 

 تمام موفقيت های شاهی دارند، بعضی ها نظام دموکراسی و بعضی ها مختلطی از آن ها و همان طوری که نمی توان
يک جامعه را به پای نظام سياسی مخصوصی نوشت، در جامعه ما هم نمی توانيم تمام ناکامی هايی خود را به پای 

به همين منظور عنوان اين بحث را راه حل غير سياسی ناميديم، يعنی برای . رهبران يا نظام های سياسی بنويسيم
ا ستراتيژيک می توان شخصيت ها و نظام های سياسی را کامًال ناديده دريافت راه حل وايجاد يک پالن مدبرانه ي

گرفت، و طرح خود را به گونۀ پی ريزی کنيم که در هر نظام و با هر شخصی که قدرت سياسی را به دست می گيرد 
ر زير کار آمد داشته باشد و بلکه قدرت سياسی و يا شخصيت های سياسی را تحت تأثير خود در آورد نه اين که د

  .تأثير آن ها از بين برود
  :سياست و اصول عمده تيوری های سياسی

دانشمندان علوم سياسی به اين باور اند که سياست يعنی احراز و حفظ و اداره قدرت، و سر و کار داشتن با سياست 
 و آن را اداره يعنی بازی با قدرت و سياست مدار يعنی کسی که می خواهد اين قدرت را به دست بياورد، حفظ کند،

به نظر اين ها هر حرکت، نهاد، سازمان و يا پديده اجتماعی که از قدرت بيشتر بر خوردار باشد مورد بحث . کند
چون دولت مجموع نيرو های فردی و جمعی تمام جامعه است، بنأ مهمترين مظهر قدرت در يک . سياست است

ب است و توجه اکثريت را به طرف خود جلب می کند و جامعه را تشکيل می دهد، و به همين باعث هم خيلی جذا
ولی اين دانشمندان و هم چنان متفکران از زمان های . هرکسی می خواهد تا آن را به نفع خود در اختيار داشته باشد

خيلی قديم متوجه يک امر ديگری نيز شده اند که اگر قدرت در يک نهاد يا در دست يک شخص يا عده يی از 
ز می کند، خاصيت مخرب بودن آن بيشتر از خاصيت سازنده گی آن ظهور می کند، و به همين دليل اشخاص تمرک

نظريه پردازان و دانشمندان اين عرصه کوشش کرده اند تا راه هايی را دريابند تا از تمرکزقدرت سياسی که 
کراسی، جدايی مذهب از دولت های شاهی مشروطه، دمو. بزرگترين مظهر قدرت در يک جامعه است جلوگيری کنند

قدرت سياسی، جدايی قوای سه گانه دولت، و غيره نظريه ها که امروزه هر کدام مورد بحث افراد و جوامع اند، به 
اساس همين هدف ايجاد شده اند ومرام همه در حقيقت همان يکی است که بايد از تمرکز قدرت در دست يک عده 

اين نظريه ها و روش های سياسی يک پيش فرض مشترکی نيز دارند و آن به همين گونه تمام . محدود جلوگيری شود
گويی تمام افراد در . اين است که دولت يا قدرت سياسی در واقع آيينه يا مظهر قدرت مجموعی مردم آن جامعه است

و اين يک جامعه يک مقداری از قدرت خودشان را با هم جمع کرده اند تا از آن يک قدرت بزرگی به وجود آمده 
قدرت بزرگ تر کار هايی را که هر کدام شان به تنهايی قادر به انجام آن نيستند اجرا کند، مثًال از حقوق و امتيازات 

به اين ترتيب . شان دفاع کند، در توسعه و پيشرفت شان کمک  کند، نظم و عدالتی را در بين شان ايجاد کند و غيره
  .  که در تمام تيوری های سياسی مطرح امروزه مشترک هستنداين پيش فرض، و اين مرام دو اصلی هستند

  . برای اين که ما وارد بحث اصلی خويش شويم در اينجا ما اين دو اصل را مورد سؤال يا نقد قرار می دهيم



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ١٨از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. يدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نما
 maqalat@afghan-german.de 

 

  : جلوگيری از تمرکز قدرت سياسی: اصل اول
 گردد، از مدت های قبل توسط همان طوری که گفته شد اين حقيقت که تمرکز قدرت باعث تخريب و خرابی می

عارفان ما نيز در اين زمينه اشاراتی کرده اند که از جمله موالنا جالل الدين . متفکران و دانشمندان شناخته شده بود
محمد بلخی، در مثنوی معنوی به اين مطلب توجه کرده و آن را در قالب قصه جالبی آورده است که بد نيست از آن 

  .ذکری کنيم
را که از ) اژدهايی(ر دفتر سوم مثنوی قصه مارگيری را ذکر می کند که در زمستانی در کوهی مار بزرگی موالنا د

شدت سردی به خواب زمستانی فرورفته است صيد می کند، و آن را برای تماشا و تفريح به بغداد می آورد و در 
 می زنند تا اين اژدها را تماشا کنند، اما مردم زيادی به گرد او حلقه. بازار پر ازدحامی به نمايش آن می گذارد

اژدهايی که ان ها مرده می پنداشتند و از سردی افسرده شده بود در اثر گرمی خورشيد عراق به هوش می آيد و می 
موالنا از . جنبد، و باالخره بند ها را می سگلد و به مردم حمله می کند و در اولين حمله شخص مارگير را می کشد

  :تيجه اخالقی می گيرد کهاين قصه ن
  از غم بی آلتی افسرده است   نفست اژدرهاست، او کی مرده است

  که به امر او همی رفت آب جو      گر بيابد آلت فرعون او 
  راه صد موسی و صد هارون زند      آنگه او بنياد فرعونی کند 

  پشه يی گردد ز جاه و مال صقر    کرمکست آن اژدها از دست فقر 
  هين مکش او را به خورشيد عراق     در برف فراق اژدها را دار

  لقمۀ اويی چو او يابد نجات     تافسرده می بود آن اژدهات 
  رحم کم کن نيست او زاهل صالت     مات کن او را و آمن شو ز مات 

که عبدالکريم سروش، اين قصه را به زيبايی در اين موردی که ما بحث می کنيم تفسير می کند، و به اين نظر است 
در زنده گی خود تجارب بيشماری را از اين . قدرت سياسی هم عين همان خورشيد عراق باالی افراد تأثير می کند

گونه ديده ايم و شنيده ايم، شخصيت های بسيار خوب و مهربان و دانسته يی را ديديم که تا قدرت سياسی را به دست 
تاريخ قديم و . ند و خون مردم را از آب کرده حالل تر دانستندآوردند چگونه به انسان های بی رحم و سفاکی تبديل شد

آن ها . معاصر ما مملو از اين گونه افراد است، که از ياد آوری نام ها خود داری می کنم ولی همه شاهد آن ها هستند
ت سياسی بی اشخاص شرير و ظالمی نبوده اند و بر عکس هم اکثرًا اشخاص بسيار خوب و نرمی بوده اند اما اين قدر

از اين جا معنی جواب . حد و اندازه مانند همان خورشيد عراق اژدهايی را در آن ها بيدار کرد که مردم خوار بود
يعنی قدرت مندان و زمام داران ما همه مانند ما و شما آدم های عادی يا . سوم که ارايه کرديم کمی روشن می شود
هداف وطن پرستی، و عدالت و شگوفايی و غيره هم بوده است که خواهان خوبی بوده اند و بنا بر همان احساسات و ا

ولی اين قدرت سياسی است که تأثير بد دارد، زيرا باعث اظهار و آشکار شدن آن . کسب و کنترول قدرت گرديده اند
 کننده در ولی اين خاصه تخريب. همه بدی های نهفته يی شده است که در هر انسانی به شمول ما و شما وجود دارد

حالی که انسان به قدرت بيش از حدی دسترسی نداشته باشد به وضاحت قابل درک نيست، زيرا ساحه تخريب آن 
  . کمتر است

منظور اين است که خاصه تخريبی قدرت هميشه دانسته شده بود و طوری که ذکر شد تيوری های سياسی همه برای 
رت به دست يک شخص يا اشخاصی جلوگيری کنند تا در واقع آن همين منظور ايجاد شدند که تا از اين تمرکز قد

ولی چون اين تيوری ها درون سياسی است و می خواهد اول . خاصه تخريبی قدرت سياسی را مهار کرده باشند
قدرت بی حد و حصر را قبول کند و به کسی بدهد و بعدًا آن را تقسيم کند در عمل نمی توانند نتيجه دلخواه را به دست 

يا . يعنی اين تيوری ها در خود سياست به ضد وی عمل می کند، که امکان ناکامی آن در عمل خيلی زياد است. بدهند
به عباره ساده تر اين تيوری ها قدرت سياسی را در اصل نمی خواهند کم بسازند، و بلکه می خواهند که آن را از 

درت دست نيافته اند از آن خيلی پشتيبانی می کنند، ولی همين در عمل آن هايی که تا هنوز به اين ق. داخل تجزيه کنند
که قدرت را به دست آوردند ديگر حاضر نمی شوند تا آن را تجزيه کنند، و داليل بی حد زيادی هم برای اين تصميم 

به آن می گويی اين تيوری ها همه توسط آن هايی که هنوز به قدرت دست نيافته اند ولی برای دست يافتن . خود دارند
کوشند ايجاد شده ولی اگر همين اشخاصی که همه برای تجزيه و تقسيم قدرت سياسی غوغا به راه می اندازند وقتی که 
به آن دست يافتند، چون می بينند که اين قدرت بی حد و حصری است که اگر آن ها نخواهند که تجزيه اش کنند، کسی 

در تجربه ديده . رد، لذا در حفظ و تمرکز هر چه بيشتر آن می کوشندديگری نخواهد توانست آن را از پيش شان بگي
ايم که اشخاص قبل از اين که به قدرت برسند، تمام اعمال قدرت مندان را مورد انتقاد قرار می دهد و به مردم وعده 

درت رسيدند کامًال ها می دهند که اگر آن ها قدرت را بگيرند، چنين و چنان خواهند کرد، ولی هنگامی که عمًال به ق
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تغير می کنند، زيرا اين قدرت در خود اعجازی دارد که آن ها رادگرگون می سازد و ديگر آن ها اشخاصی نيستند که 
اکنون ديگر از موضع قبلی خويش سخن . قبل از گرفتن قدرت بودند، بلکه قدرت تمامًا آن ها را متغير ساخته است

می زنند، گويا دنيا را از زاويه ديگری و با چشم ديگری می بينند که نمی گويند، بلکه از موضع ديگری حرف 
سايرين آن توانايی را ندارند که ببينند، لهذا آنچه که ايشان فکر می کنند بيشتر واقعی تر است، نسبت به آن هايی که از 

اينده گان مردم واگذار مثًال دموکراسی می گويد که قدرت تصميم گيری بايد به نم. موضع خارج قدرت حرف می زنند
شود ولی در عمل اين نماينده گان ديگر افرادی اند که می توانند بر خالف آرای مؤکالن خود تصميم بگيرند و قدرت 
آنان نسبت به آنانی که انتخاب شان کرده اند، آنقدر زياد است که اگر برخالف آرای آنان تصميمی هم بگيرند ديگر آن 

به همين ترتيب . بکنند، زيرا قدرت خودشان را از قبل به اين جناب نماينده تفويض کرده اندمؤکالن نمی توانند کاری 
تقسيم قوا بين قوه های اجراييه، و مقننه و قضاييه در حقيقت تقسيم قدرت بين يک تعدادی از افراد است که خود را 

 بايد دست به تظاهر و خشونت و ساير حيله ها و مردم تا انتخابات آينده بايد يا منتظر باشند، يا هم. مستحق می دانند
  .بزنند تا خواست خودشان را به کرسی بنشانند

به اين ترتيب اين تيوری های سياسی فعلی با وجودی که می دانند قدرت بيش از حد، خاصيت تخريبی دارد ولی با آن 
زند و فرض می کنند که با تقسيم آن از هم در صدد کم کردن قدرت سياسی نيستند، بلکه در تجزيه و تقسيم آن می پردا

شايد تا حدودی اين امر مؤثر واقع شود ولی هيچ تضمينی برای موفقيت آن وجود ندارد و . تأثير تخريبی آن می کاهند
چون قدرت به ذات خود ميالن به تقسيم ندارد و بلکه قدرت مندانی که لذت و منفعت آن را تجربه می کنند بيشتر به 

و اين نقص اين تيوری ها را به وضاحت . ن می افتند بنًا قدرت باز هم در دست عده يی متمرکز می ماندفکر تمرکز آ
حتی تيوری دموکراسی که جذاب ترين تيوری هاست و ممالکی که بيشتر از همه خود را بأنی . نشان می دهد

 و خون ها می ريزند، در عمل اين دموکراسی می دانند و به بهانه توسعه و عملی نمودن آن لشکر کشی ها می کنند
در آن جا نيز قدرت مندان می توانند تصاميمی بگيرند که کامًال بر خالف خواسته مردم باشد، . نقص را نشان می دهند

دست به اعمالی بزنند که تمام موازين اخالقی و حقوقی موجوده را زير پا کنند و بعدًا هم آن اعمال خود را توجيه 
دی که مردم می دانند که اين توجيه ها درست نيست، ولی چون قدرت تصميم گرفته است، به جز تسليم و با وجو. کنند

  . به آن چاره يی نمی بينند
در ادامه بحث خود بيشتر در اين مورد صحبت می کنم و خواهيم ديد که تيوری يا ستراتيژی غير سياسی که اصًال نه 

ولی فعال بهتر است که . ستن آن اثر می کند، چگونه توضيح شده می توانددر نحوه تقسيم آن عمل می کند بلکه در کا
  . مکثی در مورد پيش فرض اين تيوری ها که اصل دوم مشترک را در تيوری های سياسی تشکيل می دهد بپردازيم

  اين پيش فرض که قدرت سياسی در يک جامعه مظهر قدرت جامعه است: اصل دوم
چون در امريکا دولت دموکراسی است و اراده «: داران طالبان شنيدم که می گفتدر جايی از زبان يکی از طرف

دولت در حقيقت اراده تمام ملت آن است، و چون دولت امريکا با ما در جنگ است، به اين معنی که تمام ملت امريکا 
اما زمانی که در . »!!با ما در جنگ است، بنًا کشتن هر امريکايی يعنی کشتن يک دشمن که در حالت جنگ است

امريکا نظر سنجی شود، ديده خواهد شد که اکثريت مطلق مردم مخالف اين همه جنگ ها و لشکر کشی ها و کشت و 
خون هستند و زمام داران خود را به خاطر چنين کار ها محکوم می کنند و حتی بعضی ها خود را از اين که رعيت 

ولی با آن هم دولت تصاميم خودش را می گيرد و به اصطالح در . چنين زمامدارانی هستند شرمنده احساس می کنند
در ممالکی چون افغانستان که دولت ها به هر نامی که بوده اند فقط . قصه چنين شرمنده گی ها و مخالفت ها هم نيست

لب اصل مط. ممثل اراده و خواست يک عده محدودی بوده اند، اين امر به شدت و وضاحت بيشتر مشاهده می شود
اين است که در عمل اين پيش فرضی که دولت ممثل و يا مظهر قدرت جامعه است، همانقدر نادرست است که فرض 

در عمل قدرت سياسی مظهر قدرت يک عده . کنيم با سير شدن شکم شاه در يک جامعه شکم رعيت هم سير می شود
جامعه را از آنان بربايند و در اختيار خود محدودی است که توانسته اند يک بخشی از قدرت و توانايی های افراد 

بنًا اگر قدرت مندان يا سياست مداران در يک جامعه از قدرت بيش از حدی بر خوردار باشد، اين دليل . قرار بدهند
چنانچه عمًال در تاريخ خود هم ديده ايم که کامًال امکان دارد . شده نمی تواند که مردم آن جامعه بسيار قدرت مند است

ه قدرت سياسی بر خالف اکثريت مطلق مردم عمل کند و سر کوب کردن و از بين بردن مردم را در صدر امور ک
بسيار عملی است که اهل سياست از تمام امکانات زنده گی بهره مند باشند، و مردم در ضعف و فقر . خود قرار بدهد

درست که قدرت دولت مظهر قدرت مردم است، اين پيش فرض نا. و مرض و نا توانی با مرگ دست و پنجه نرم کنند
وسيله يی ديگری است که نمی خواهد از مقدار و شدت اين قدرت کاسته شود، و فريبی است که قدرت مندان با آن 

  . مردم را در دام خود حفظ می کنند و مردم نادان هم به اين افتخار می کنند که دولت قوی دارند؟؟
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ه اين نتيجه می رساند که نبايد به تيوری ها و راه حل های درون سياسی، بنا بر اين دو اين مقدمه سياسی گونه ما را ب
پس بهتر است به تشريح آنچه که . اصل عمده يی که ذکر کرديم و بنا بر داليل متعدد ديگری، بيشتر چشم اميد داشت

ت بايد مکثی ديگری در ساختار البته برای وضاح. ستراتيژی غير سياسی يا راه حل غير سياسی ناميديم بپردازيم
جامعه بايد بکنيم، تا ببينيم که اصًال جامعه چه خصوصياتی دارد که با دانستن آن من فکر می کنم بهتر می توانيم آماده 

  . درک و پذيرش تيوری يا راه حل غير سياسی گرديم
  بخش دوم

  خصوصيات عمده ساختار جامعه
وه سياسی يعنی تغيير نظام سياسی يا دولتمردان که فعًال اکثرًا بر سر زبان در بخش اول اين بحث نتيجه گرفتيم که شي

ها است، نمی تواند به تنهايی مؤثر باشد، چون ساختار جامعه و قدرت خيلی پيچيده تر است و بايد در پهلوی آن راه 
 غير سياسی نايل شويم، برای اين که ببينيم چگونه می شود به درک اين شيوه. حل خارج سياست را نيز جستجو کنيم

بد نيست که مروری مختصری به ساختار جامعه به صورت کل بياندازيم تا ديده شود که دولت و ساير قدرت ها در 
  .جامعه چگونه به وجود می آيند و به چه ترتيب عمل می کنند

ازند؟ آيا تمام مردم يک سؤالی مطرح می شود که چگونه افراد با هم يک جا جمع می شوند و باالخره جامعه را می س
جايی در يک جلسه تصميم می گيرند که بايد يک جامعه يی را مثًال به نام جامعه اسالمی يا ملت افغانستان و غيره 
تشکيل بدهند؟ هر چند جواب مثبت به چنين سؤالی کامًال غير عملی و نا درست می نمايد، و لی پاره يی از جامعه 

 اند که مردم باالخره در يک حالت ذهنی، نه عملی يا عينی، با تشکيل يک جامعه يی شناسان فرض را به همين گرفته
  . با موازين و اساساتی با همديگر تفاهم نموده اند

ولی اگر به دقت در هر جامعه انسانی نظر شود، ديده می شود که با وجودی که ظاهرًا بعضی قوانين و ضوابطی در 
 قبول آن خود را شهروند يا جزی از آن جامعه محسوب می کنند، ولی اين تمام بين مردم وجود دارد که همه گی با

هميشه از . افراد به طور کل با جامعه در يک قرار داد تعيين شده و صلح آميز در تفاهم قرار ندارند. واقعيت نيست
ه شاکی اند و به قوانين، ضوابط، مقررات، حقوق، مسؤليت ها، نقش ها و ساير جزييات اين رابطه خود باجامع

و از بس که اين ارتباط در . صورت مداوم در تغيير آن می کوشند و به صورت دايمی آن ها را متغير می سازند
  . حرکت و تغيير مداوم است نمی توان آن را به صورت يک قرارداد در ذهن مجسم نمود

نه يی نيست که مثًال ده يا صد يا هزار نفر در واقع جامعه مجموعه ساختاری يا اناتوميک از افراد نيست، يعنی به گو
بلکه جامعه مجموعه فزيولوجيک و يا وظيفوی يا فعاليتی . در يک جا جمع شوند و جامعه خود به خود تشکيل شود

يعنی زمانی که افراد بيشتر از دو نفر با همديگر ارتباط بر قرار می کنند، مفاهمه می کنند، معامله و داد و . افراد است
يعنی جامعه . می کنند و از فعاليت يا عمل کرد همديگر متأثر می شوند در حقيقت جامعه عرض وجود می کندستد 

يک کتله ساکنی از مردم نيست، بلکه يک واحد فعالی است که دايمًا در حرکت است، و افراد مسير و سرعت اين 
پردازيم اصل عمده عبارت از نحوه اين به اين ترتيب زمانی که به بررسی جامعه می . حرکت را تشکيل می دهند

هر فرد به شکل مستقل نادرًا با تمام جامعه در ارتباط است، بلکه بيشتر اين ارتباط از طريق . ارتباط بين افراد است
واحد های کوچکتری از جامعه صورت می گيرد، به گونه يی که اول فرد با اين واحد ها در ارتباط می آيد و بعدًا اين 

 با واحد های ديگر جامعه که در کل همه را به نام سازمان های اجتماعی ياد می کنند رابطه و عمل متقابل واحد ها
  . نموده و باالخره جامعه خاصی تشکيل می شود

  :سازمان های اجتماعی
 دهند و سازمان های اجتماعی در حقيقت تشکالتی اند که افراد با استفاده از آن ها فعاليت های خويش را سازمان می

افرادی که اصول، ارزش ها، اهداف، منافع، خواست ها، اغراض و يا خصوصيات مشترکی با هم دارند، فعاليت ها 
افراد با . و تالش های خود را با شرکت در اين سازمان ها هماهنگ می سازند تا نتيجه بهتری را بدست بياورند

نورم ها و معياراتی را قبول می کنند، يا به زبان ساده تری در پيوستن به اين سازمان ها نقش هايی را بازی می کنند، 
طرز فکر يا سلوک خود تغييری را وارد می سازند و در مقابل از حمايت اين سازمان ها برای رسيدن به اهداف خود 

 تا اين که اين سازمان ها بنا بر لزوم و ضرورتی ايجاد می شوند و. يا حمايت از حقوق و منافع خود مستفيد می شوند
آن ضرورت ها رفع می شود يا آن اهداف بر آورده می شود، موجود می باشند، اکثرًا بعد از رفع ضرورت ها 

يا اين که تغيير شکل می دهند، و با اهداف جديد و گسترده تری به ) منحل می شوند(سازمان ها يا از بين می روند 
  . فعاليت خود ادامه می دهند
يکی هدف و مأموريت آن ها است که به اساس باور ها، : ن های اجتماعی دو بخش دارندبه صورت خالصه سازما

پيش فرض ها و شناختی که از انسان، جهان، طبيعت، خدا و غيره دارند  و بنا بر کمبودی که در می يابند و می 
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 آن هاست که همان معيارات، دوم بخش ساختاری. خواهند آن را جبيره کنند برای خود وظيفه يا ايديالی ايجاد می کنند
بخش اول بيشتر جنبه ماهيتی دارد . اصول و يا روش هايی است که افراد با پيوستن در اين سازمان ها کسب می کنند

و اساس سازمان را تشکيل می دهد که کمتر قابل تغيير اند و در صورت تغيير به سازمان جدا گانه يی تحول می 
مثًال يک دانشگاه . نبه هويتی دارد اکثرًا قابليت تغيير، تحول و تطابق با محيط را داردکنند، ولی بخش دوم که بيشتر ج

را منحيث يک سازمان اجتماعی در نظر بگيريم، هدف و مأموريت آن بلند بردن سويه علمی در شاگردان، معلمين و 
ازه فيس، يونيفورم شاگردان، هم جامعه است ولی بخش دوم يا ساختاری آن شامل قواعد ثبت نام در دانشگاه، اند
برای آن که دانشگاه مذکور به . ساعات درسی، مضامين درسی، تعداد معلمين، قواعد اداری و غيره را شامل می شود

فعاليت و حيات خود ادامه بدهد بايد هميشه واقعيت های عينی جامعه و محيطی را که در آن است در نظر گرفته و 
، خواست ها و توقعات جامعه و محيط تطابق بدهد، ولی هدف و مأموريت آن هميشه خود را به ضروريات، امکانات

  . تا وقتی که منحيث يک دانشگاه کار می کند همانی است که در اول بود
که (جامعه شناسان سازمان های اجتماعی را به گونه های متفاووت تصنيف کرده اند مثًال سازمان های آموزشی 

که شامل فابريکات صنعتی، شرکت (، سازمان های اقتصادی )نشگاه ها و غيره می شودشامل مکاتب، مدارس، دا
که شامل رسانه های همه گانی، ترانسپورتی و (، سازمان های ارتباطی )های تجارتی، موسسات خدماتی و غيره اند

که ( مان های سياسی ، ساز)که شامل موسسات ورزشی، ادبی و تحقيقی و غيره اند(سازمان های فرهنگی ) غيره اند،
که بيشتر در هيچ کدام از اين موسسات ديگر جمع (، و سازمان های جامعه مدنی )شامل احزاب سياسی و دولت اند

نمی شوند و اکثرًا به شکل داوطلبانه به اهداف بشر دوستانه، يا انکشاف بشری وغيره فعاليت می کنند مانند موسسات 
می توانيم ). حمايتی از اقشار مختلف، موسسات مذهبی و غيره را شامل می شودغير دولتی يا انجو ها، انجمن های 

سازمان های اجتماعی را نظر به وظايف شان، طرز ظهور شان، ساختار شان و غيره صفات شان به اقسام گوناگون 
  .مثًال می توانيم آن ها را به اشکال سه گانه ذيل نيز تصنيف کنيم. تصنيف کنيم

که فرد به شکل طبيعی خود را جزی از آن می يابد مثًال طبيعی يا سازمان های اوليه اجتماعی واحد های : اول
از نظر وظيفوی اين تشکالت بيشتر به منظور حفظ و بقای افراد عضو، تأمين و . خانواده، قوم، قبيله، نژاد، و غيره

در حالتی که جنگ، .  افراد مهم اندحفظ منافع آنان در مقابل ساير واحد های جامعه و هم چنان شناخت و هويت
خشونت، يا بی نظمی به صورت کل در جامعه وجود داشته باشد اين تشکالت طبيعی در حقيقت پناه گاه بسيار خوبی 

ولی اکثرًا در حاالتی که . برای افراد می گردد تا خود را از شر بی نظمی و جنگ و ساير مصيبت ها نگه دارند
و به خصوص زمانی که ساير سازمان های جامعه رشد می کند، اهميت اين واحد ها کمتر جامعه در امن قرار دارد 

  . می شود
 که به گونه طبيعی وجود ندارند، و افراد به شکل ارادی  تصميم می يا سازمان های اجتماعی برتر واحد ها: دوم

 غيره که هدف از ايجاد اينان در حقيقت گيرند تا آن ها را تأسيس کنند، مثًال تشکالت اقتصادی، سازمان های سياسی و
گسترش حقوق و امتيازات يا منافع افراد از محوطه تشکالت طبيعی شان و حفظ منافع شان در مقابل يک تشکل 

مثًال در جوامع ابتدايی بيشتر افراد با تقسيم رايگان مواد خوراکی و ساير داشته های خود به . بزرگ تر ديگر می باشد
و هر قدر که جامعه ها به طرز زنده گی . اير هم کيشان و اعضای قبيله خود رفع مشکل می نمودندگونه هديه به س

. عصری تغيير کرده اند، اين موضوع با تبادله کاال درمقابل پول يا ارزش معادل آن به شکل رقابتی تبديل شده است
 گی و طبيعی که داشتند اکتفا نکنند و بلکه اين موضوع باعث شده است که افراد به آن گروه ها و يا تشکالت خانواده

ارتباط خود را وسعت ببخشند تا فروشنده و خريدار بيشتری داشته باشند يا به اصطالح اقتصاد دانان قدرت انتخاب 
  . خود را گسترش بدهند

افراد ايجاد   که اين ها نيز به شکل طبيعی وجود نداشته و بلکه توسط سوم واحد ها يا سازمان های اجتماعی عالی
شده اند، ولی هدف از اين سازمان های تنها برای حفظ و گسترش منافع و هويت افراد ويا  مقابله با سازمان های 
رقيب نبوده بلکه برای گسترش و تحقق صفات عاليه انسانی است يا هماهنگ کردن فعاليت های ساير سازمان ها 

اديان، مذاهب، موسسات عالی . ت های انسانی به وجود می ايندبرای مساعد کردن زمينه هر چه بيشتر انکشاف ظرفي
تعليمی، تحقيقی، موسسات خيريه، سازمان های بشر دوستانه، موسسات قضايی و حقوقی و يا آنچه که به نام 

اين سازمان ها در حقيقت نشان دهنده بلوغ . موسسات جامعه مدنی می خوانند، شامل اين واحد های اجتماعی می شود
  . ی و عملی جامعه هستند، و از همين سبب به نام سازمان های عالی ياد می شوندذهن

هميشه سرحد بين اين سازمان ها واضح و آشکار به شکل سياه و سفيد نيست، بلکه مانند اکثريت ديگر پديده های 
لی اجتماع در سازمان های عا. اجتماعی مناطق خاکستری زيادی هم است که در بين اين سازمان ها مشترک است

خود بعضی از خصوصيات سازمان های اوليه يا طبيعی و سازمان های ثانوی را نيز دارا اند، ولی فرق عمده در 
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مثًال يک موسسه خيريه که می خواهد صفت رحم و شفقت را تحقق ببخشد و در هر جايی . اصول و اهداف آن هاست
 آب و دوا يا ساير ضروريات اوليه را تهيه کند، اما همين که فقير و نادار و محتاج و مريضی است، برايش نان و

را ) واحد های ثانوی(موسسه شايد برای بدست آوردن امکانات مادی بعضی از رسوم و اساسات موسسات اقتصادی 
عی داشته باشد، و يا برای آن که به نيازمندان خود برسد يا امکانات کاری خويش را مهيا کرده بتواند از يک گروه طبي

به همين ترتيب يک موسسه تعليمی يا تحقيقی که به منظور تحقق صفت دانايی . کمک بگيرد) مثًال قوم يا نژاد خاصی(
و عالم بودن انسان کار می کند و هدف اش اين است تا جامعه قادر شود اين صفت برين را انکشاف بدهد، برای تأمين 

ات اقتصادی ايجاد منافع کند، ولی اين منافع نه به منظور گسترش امور خود بخش هايی داشته باشد که به مانند موسس
  . منافع افراد خاص يا گروه خاصی به کار می رود بلکه برای بقا و توانايی کاری آن موسسه به مصرف می رسد

  : ارتباط فرد و جامعه
ضور فعال شان در همين واحد طوری که قبًال ذکر شد افراد به شکل مستقيم يک جامعه را تشکيل نمی دهند بلکه با ح

ها يا سازمان های اجتماعی است که جامعه شکل می گيرد، بنأ فرد واحد اساسی جامعه را تشکيل می دهد، ولی به 
گونه يی که هر فرد با درجه فعاليت و ارتباطی که با اين سازمان های اجتماعی دارد يک جا جمع شده جامعه را می 

ه زبان رياضی بيان کنيم گويا هر فرد با يک ضريب ديگری جمع شده و بعدًا با افراد يا اگر اين مطلب را ب. سازند
  :ديگر يک جا می شوند و جامعه را می سازند يا 

SJ١= ∑ [Fi (w)]  
J١=∑ [SJi (w)]  
 وزن فرد w فردی که در آن موسسه اجتماعی است ، F يکی از سازمان های جامعه خاصی، SJ١ در فورمول فوق

  .  جامعه مشخصی استJ١فعاليت اجتماعی وی در ارتباط با موسسه اجتماعی مربوط است و به نسبت 
در اينجا ديده می شود که افراد در جامعه با هم مساوی و هموزن نيستند، بلکه آن هايی که بيشتر با سازمان های 

اگر پانزده نفر با هم يکجا شوند و يعنی . اجتماعی ارتباط دارند، و در آن ها فعال تر اند وزن يا قيمت بيشتر دارند
بلکه در اين ميان يک تعداد يا کل آن ها انگيزه و توانايی ايجاد يک واحد . بخواهند جامعه يی را بسازند، کافی نيست

اجتماعی را داشته باشند و بتوانند در آن واحد اجتماعی يا موسسه اجتماعی به منظور خاصی، با طرز فکر يا هدف 
يک فرد در اين ميان می تواند قيمت بيشتر از يک .  کار کنند يا چرخ های آن را در حرکت نگه بدارندمعينی فعاالنه

داشته باشد و حتی بعضی ها می توانند قيمت منفی يا کمتر از يک داشته باشند، به اين معنی که ظاهرًا در بين اين 
ن به يک موسسه ديگر اجتماعی باشد که در تضاد با اين پانزده نفر قرار داشته باشند اما تعهد و فعاليت و وفا داری شا

 . موسسه قرار دارد
به ياد دارم زمانی يکی از دوستان در مکتب مضمون تاريخ را نقد می کرد و می گفت اين مضمون را به هيچ وجه 

ص عادی خوش ندارد، زيرا در آن هميشه سرگذشت شاهان، قهرمانان، و اشخاص برگزيده وجود دارد و کمتر اشخا
خودم را در «به گفته آن دوست، . و به خصوص فقير که اکثريت هر زمان را تشکيل می دهند، در آن ذکر می شوند

ولی اکنون می دانم که در تاريخ که سرگذشت . من تا بسيار وقت تحت تأثير اين نظريه قرار داشتم. »آن نمی يابم
 و دور از واقعيت نيست که هميشه در آن سرگذشت اشخاص جوامع را بررسی می کند، افراد با هم مساوی نيستند،

تاريخ و جامعه تنها افرادی را به حافظه می . استثنايی به چشم می خورد و اکثريت چندان نقشی در ايجاد آن ندارند
ا سپارد که قيمت شان در فورمول ساختار جامعه بلند تر است، و در حقيقت همان ها استند که هسته های يک جامعه ر

البته اشتباه نشود که با اظهار اين مطلب که اشخاص مساوی نيستند ما اصل عدالت يامساوات را نهی . تشکيل می دهند
می کنيم، زيرا در اينجا چيزی نيست که عادالنه توزيع شود يا خير، و اين وابسته به اراده و انتخاب خود افراد است 

و اين هم .  بازی کنند و نام خود را به حافظه تاريخ نقش کنند يا خيرکه آيا می خواهند در اين پروسه نقش فعال تری
حتمی نيست که اگر نام کسی در اين حافظه ثبت شد، آن شخص بسيار خوبی است، زيرا حافظه تاريخ مملو از نام 

افظه وجود نام چنگيز خان که يک تمدن را در جهان به آتش نابودی داد يا هتلر در اين ح. های نيک و بد هردو است
هرکدام آن ها نظر به وفاداری، فعاليت و . دارند، همان طوری که مهاتما گاندی يا سيد جمال الدين افغان وجود دارد
نيکی يا بدی نام آن ها وابسته به هدفی است . تعهدی که به سازمان های اجتماعی خاصی داشته اند اهميت پيدا کرده اند

  . تماعی که به آن وابسته بوده اند، ارتباط داردکه داشته اند يا به نوعيت واحد اج
بنًا افراد نه تنها از نظر تعداد بلکه از نظر وفاداری، فعاليت، و تعهد شان نسبت به موسسات يا سازمان های اجتماعی 

که در اينجا بهتر است که از زبان قران نيز اين عبارت را بشنويم . شان يک جا شده و جامعه يی را تشکيل می دهند
راجع به تشکل جامعه مسلمانان در زمانی که در حال تأسس بودند و در مقابل دشمنان شان در تالش از بين بردن اين 

  : جامعه نو تشکيل می کوشيدند گفته شده است
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هرگاه بيست نفر با استقامت از شما باشند، بر دوصد نفر ! تشويق آن) با دشمن(مؤمنان را به جنگ ! اى پيامبر
چرا آه آنها گروهى ; گردند و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از آسانى آه آافر شدند، پيروز مى; آنند غلبه مى

بنابراين، هرگاه يكصد ; هم اآنون خداوند به شما تخفيف داد، و دانست آه در شما ضعفى است! فهمند هستند آه نمى
اگر يكهزار نفر باشند، بر دو هزار نفر به فرمان خدا و ; شوند نفر با استقامت از شما باشند، بر دوصد نفر پيروز مى

  ١!و خدا با صابران است! غلبه خواهند آرد
بنا براين گفته يک نفر با تعهد، و وفا دار در صدر اسالم وزن معادل ده نفر داشت، ولی بعد ها که ضعفی از نظر 

اد شان از نظر کميت بيشتر شده بود، اين تعهد و وفاداری در بعضی از افراد پديدار گشت و البته در آن مدت تعد
به هرترتيب همان گفته ما که در جامعه افراد با هم مساوی نيستند، از . تناسب به يک نفر به مقابل دو نفر تقليل يافت

 .اين گفته قران گرفته شده است
  :رابطه بين سازمان ها يا موسسات اجتماعی
ق خود سازمان های اجتماعی را می سازند و از آن طريق در ايجاد يک چنانچه ديده شد افراد با اشتراک فعال و خال

جامعه نقش بازی می کنند، ولی جامعه به صورت کل با يک يا دو سازمان اجتماعی به صورت جدا گانه به وجود 
ه به يک همان طوری که افراد با قرار گرفتن در يک محيط جامعه يا موسسه اجتماعی را نمی سازند تا اين ک. نمی آيد

هدف يا غرضی فعاليت های خود شان را هماهنگ نسازند، موسسه اجتماعی به وجود نمی آيد، به همين ترتيب با 
ايجاد موسسات اجتماعی به تنهايی جامعه شکل نمی گيرد، بلکه جامعه در حقيقت در اثر بر خورد، عمل متقابل و 

  . حرکت خود را تنظيم می کندفعاليت اين سازمان ها شکل می گيرد، و مسير و هم سرعت 
همانطوری که افراد با اهداف و اغراض متفاووت و با درجات متفاووتی از فعاليت، وفا داری و تعهد در تشکيل 
موسسات اجتماعی سهم می گيرند، موسسات هم هر کدام دارای اهداف، امکانات، ظرفيت و فعاليت های متفاووت می 

مثل موسسات اقتصادی يا (و بقا و گسترش منافع عده خاصی کار می کنند بعضی از موسسات برای حفظ . باشند
، عده يی هم برای حفظ و بقای اصول و )سياسی که برای يک تعداد محدودی از گرداننده گان آن خدمت می کنند

هم برای ، تعدادی )مانند موسسات مذهبی محافظه کارانه(ارزش هايی که از قبل در جامعه وجود دارد تالش می کنند 
مانند موسسات تحقيقی، علمی يا مذهبی (معرفی و جا اندازی يک تعداد ارزش ها و اصول جديدی کار می کنند 

، )مثًال موسسات اقتصادی و حقوقی(، يک عده فعاليت های اقتصادی افراد و جامعه را تنظيم می کنند )اصالحی
، )مانند مکاتب، پوهنتون ها و ساير موسسات تعليمی(بسازند تعدادی می خواهند افراد و جامعه را با علم تر و دانا تر 

، و باالخره هر کدام )موسسات سياسی از جمله دولت(بعضی ها برای حفظ نظم و حقوق اکثريت جامعه اقدام می کنند 
 مورد بحث قرار) طبيعی، ثانوی و عالی(به کاری اشتغال دارند، که به طور خالصه در قبل آن ها را در سه صنف 

  . داديم
اعضای (چون اين موسسات درخال نه بلکه در يک محيط اجتماعی قرار دارند و فعاليت می کنند که از افراد 

ساخته شده است، و اکثرًا در ارتباط با همان افراد کار می کنند، از اين سبب هميشه در ارتباط با ) موسسات ديگر
ی است که اکثرًا هم در تغيير می باشد، مثًال با عده يی هماهنگی اين ارتباط شان به گونه های متفاووت. همديگر هستند

دارند، با عده يی رقابت دارند، با عده ديگری مخالفت می کنند، برای يک عده ديگری به مانند تهيه کننده و خادم کار 
  ...می کنند، از خدمات عده ديگری مستفيد می شوند
سات ارزش ها، اصول، قوانين، مقررات، طرز فکر ها، طرز دانش و در نتيجه اين فعاليت و ارتباطات متقابل موس

اگر جامعه . معرفت، سلوک و رفتار و عاداتی در جامعه به وجود می آيد که در کل فرهنگ يک جامعه را می سازد
م که فرهنگ های متفاووتی وجود دارد که در حقيقت جهانی را به جوامع کوچکتر مثًال مملکت ها تقسيم کنيم می بيني

مثًال اگر موسسات محافظه کار و . نمايانگر تعداد، فعاليت، ظرفيت، توانايی و ارتباطات اين موسسات اجتماعی است
از قدرت و فعاليت زياد بر خوردار باشند، و وفاداری و تعهد افراد به آن ها بيشتر ) چه مذهبی يا غير مذهبی(سنتی 

باشد فعاليت آن ها متبارز تر شده و در کل جامعه بيشتر فرهنگ محافظه کارانه و سنتی را به خود می گيرد، و اگر 
موسسات تعليمی يا تحقيقی بيشتر فعال باشند و افراد با شور و انگيزه بيشتری در آن ها کار نمايند يا تعداد شان بيشتر 

به همين ترتيب فرهنگ و ساختار . ر در فرهنگ جامعه متبارز می شودباشد، عقالنيت، و استدالل و علم پروری بيشت
جامعه در تحت تأثير فعاليت همين موسسات که آن هم به نوبه خود از تعداد و تعهد و فعاليت افراد متأثر می باشد، 
ر رنگ مخصوصی را به خود می گيرد که هم هويت جامعه را مشخص می سازد و هم ماهيت يا طرز حرکت و مسي

                                            
  سوره االنفال، قران کريم٦٦ و ٦٥ آيات  ١
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و از طرف ديگر چون در عقب اين موسسات انسان ها قرار دارند، و انسان بنا بر . حرکت آن را تشکيل می دهد
خاصه خالقيت و اراده آزاد خود هميشه به جهت غير قابل پيشبينی در حرکت است، بنًا اين موسسات نيز در تغيير و 

آن هايی .  خالق و غير قابل پيش بينی می سازدحرکت است، و از اثر آن فرهنگ و حرکت جامعه رانيز يک حرکت
که در جامعه فعاالنه سهم می گيرند، منفعالنه ننشسته اند تا کسی آينده را برای شان پيش بينی کند، بلکه با قدرت اراده 

  .و خالقيتی که دارند، آينده را تحقق می بخشند
  :نتيجه تقابل و عکس العمل بين سازمان های اجتماعی

ن های اجتماعی از افراد ساخته شده است و افراد در پهلوی ساير خصوصيات يک احساس و تمايل چون سازما
هر کدام کوشش . برتری جويی و تمرکز قدرت و منفعت را دارا اند، لذا اين موسسات هم دارای اين خاصيت می شوند

 اگر يک موسسه اقتصادی باشد کوشش مثًال. می کنند تا برتر از سايرين باشند و نقش بيشتری را در جامعه ايفا کنند
می کند تا سهم بيشتری از بازار را در اختيار داشته باشد و حتی بازار را در انحصار خود درآورد، اگر موسسه 
تعليمی باشد تعداد بيشتر دانش آموز و معلم و محصوالت دانش را داشته باشد، و به همين گونه يک موسسه سياسی هم 

داد بيشتر افراد را به طرفداری از خودش جلب کند و در تصاميم سياسی جامعه سهم بيشتر داشته در تالش است تا تع
به همين گونه سازمان های ابتدايی مانند خانواده و قوم و قبيله هم خواهان اين امتيازات بيشتر به نفع خود می . باشد

ابل استفاده يا بالفعل وجود دارد محدود است، چون به اصطالح اقتصاد دانان منابعی که در جامعه به شکل ق. کوشند
بنًا اين خواست ها هميشه در تقابل با همديگر قرار گرفته و باعث ايجاد رقابت بين سازمان های مختلف اجتماع می 

هر چند اين رقابت يک نتيجه طبيعی و نکويی ا ست که باعث رشد و انکشاف اين موسسات می گردد، ولی در . گردد
آن تنها به هدف که همان تجمع هرچه بيشتر قدرت و منفعت است معطوف است، و در اينجا الزم می افتد حالت اصلی 

تا درنحوه چگونه گی اين رقابت و عملکرد های اين سازمان ها و افرادی که در آن ها قرار دارند بعضی راه هايی 
يا به عباره ساده تر رقابت . کل مثبت را بدهدوجود داشته باشد تا از رقابت منفی و مخرب جلو گيری کرده و به آن ش

بايد در يک محدوده يی قرار بگيرد که يک سازمان در پهلوی اين که حد اکثر مفاد يا نتيجه را به خود کسب می کند، 
در اينجا است که به بعضی نورم ها و قوانين يا . راه ديگران را بسته نکند و حد اقل زيان را به سايرين برساند

و به يک سازمان اجتماعی ديگری ضرورت می افتد که در بين تمام اين سازمان ها قرار . ت احتياج می افتدمقررا
اين سازمان . گرفته و بدون اين که يکی را بر ديگری ترجيح بدهد، زمينه کار و فعاليت را برای همه ميسر بسازد

 جامعه به وجود می آيد، يعنی از هر کدام جديد که ضرورت مبرم جامعه است، در هماهنگی با سازمان های ديگر
قدری از صالحيت و قدرت شان را اخذ می کند، تا در مقابل برای همه يکسان زمينه فعاليت را مساعد ساخته و از 

به اين ترتيب اين سازمان جديد سه . عملکرد های تخريبی که به ضرر يکی يا عده يی تمام می شود جلوگيری کند
دوش می گيرد، يکی اين که بايد قوانينی را وضع کند که در اثر آن سازمان ها و در نهايت افرادی وظيفه عمده را به 

متشکل در آن ها بتوانند حد اکثر نيرو و توان خود را به کار ببرند و حد اکثر مفاد را به دست آورند، و برعکس هيچ 
 مانع عملکرد ساير افراد و سازمان ها گردد يعنی فردی يا سازمانی نتواند از حدود وضع شده که فراتر گام بردارد و

در پهلوی وضع قوانين و حدود مسؤوليت اجرايی اين قوانين را نيز داشته باشد تا اين قوانين و مقررات جنبه عملی 
پيدا کند، و از طرف ديگر چون هميشه افراد و سازمان های اجتماعی به نفع خود عالقه مند اند و در ميدان رقابت می 
توانند از اين قوانين و حدود بعضًا فراتر رفته و حقوق يا امتيازات ديگران را سلب کنند، بنًا اين سازمان جديد بايد 

به اين گونه سه . توانايی و مسؤليت قضاوت بين متخلفين و متضررين اين نقض قانون را نيز به عهده داشته باشد
ول تصويب قوانين، مقررات و حدود برای فعاليت افراد است، وظيفه اصلی اين سازمان جديد اجتماعی عبارت از ا

دوم اجرای اين قوانين و مقررات و تحميل حدود وضع شده در عمل است و سوم قضاوت و داوری در صورت بروز 
و اين سازمان جديد اجتماعی همان دولت است که با داشتن سه . تخلف از قوانين، مقررات و اصول وضع شده است

البته يک مسؤليت چهارمی نيز که عبارت از دفاع از . ، اجراييه و قضاييه پا به عرصه وجود می گذاردقوه مقننه
حقوق و امتيازات افراد و موسسات جامعه در مقابل تجاوزی که از خارج اين جامعه صورت می گيرد نيز به آن 

  .عالوه می گردد
 که افراد برای اين ظرفيت های بالقوه خود را بهتر و بيشتر اگر تمام گفته های فوق را خالصه کنيم نتيجه اين می شود

به شکل بالفعل در آورده و در عمل به نحو بهتر و بيشتر از آن ظرفيت ها استفاده کنند دست به دست هم داده و برای 
ين که به همين گونه سازمان های اجتماعی برای ا. رسيدن به اهداف خود سازمان های اجتماعی را ايجاد می کنند

نتايج بهتر و خوبتر از فعاليت خود داشته باشند، به ايجاد يک ميانجی يا سازمان اجتماعی که بتواند در بين آن ها 
مشترک باشد و به نفع همه کار کند و زمينه رشد و فعاليت همه را مساعد بسازد، دست به ايجاد دولت می زنند و به 
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ه و هدفمند افراد و به هدف ايجاد زمينه بهتر رشد و انکشاف ظرفيت های اين ترتيب دولت در اثر عمل متقابل سازماند
  . افراد ايجاد می شود

  :ايجاد دولت به اشکال گوناگون
طوری که مشاهده شد دولت نيز يکی از سازمان های اجتماع است که بنا بر ضرورت خاصی ايجاد می شود و باز 

با اين که ضرورت ايجاد و باالخره . راد اجتماع بدست می گيرندهم اداره و پيشبرد امور اين سازمان را همان اف
وظيفه اين سازمان اجتماعی از سايرين متفاووت است ولی در بسياری از خواص خود با ساير سازمان های اجتماعی 

 تا يعنی دولت هم تمايل دارد. از جمله اين شباهت ها يکی هم همان خاصيت تمرکز قدرت و منفعت است. فرقی ندارد
هر چه بيشتر از قدرت بر خوردار باشد و حتی در بسياری موارد با همان سازمان هايی که در اصل برای ايجاد 

بعضی از آن ها را در خود منحل می کند و می . زمينه بهتر کاری به آن ها به وجود آمده است، در رقابت می افتد
ن ديدگاه دولت ها را بررسی کنيم انواع متعدد دولت ها را که اگر از اي. خواهد که وظيفه آن ها را نيز به عهده بگيرد

مثًال در يک نهايت آن می توانيم از دولت اتحاد جماهير . يک ساحه بسيار وسيع را در بر می گيرد ديده می توانيم
 آوری شوروی سابق که تمام سازمان های اجتماعی را در خود منحل کرده بود و همه را جزی از خود ساخته بود ياد

در نهايت ديگر آن نيز می توانيم دولت فدرال اياالت متحده امريکا را که حد اقل وظايف را گرفته و آزادی . کنيم
البته . بيشتری برای فعاليت مستقل ساير نهاد ها داده بود مثال بياوريم که البته سايرين هم در بين اين دو حد قرار دارند

کته تمرکز دارد، يکی نحوه ايجاد يا تشکيل دولت و ديگری در توانايی و قدرت علت ظهور اين انواع بيشتر در دو ن
به طور مثال در اتحاد جماهير شوروی دولت به آن ترتيب . آن سازمان ها يا نيرو هايی که در ايجاد دولت سهم دارند

وانايی مجازات و مکافات و قدرت فزيکی يعنی ت(طبيعی که ياد آورشديم تشکيل نشد بلکه عده يی با استفاده از قدرت 
تشکيل شد، و همان طور با استفاده از قدرت حيات ) قدرت عقلی يعنی داليل و تيوری هايی که مردم را معتقد بسازد

از طرف ديگر کسانی که اين سازمان را ايجاد . بسر برد و زمانی که قدرت آن کاست از بين رفت و تغيير شکل داد
 ناشی از عقيده و باور شان به درستی ايديالوجی کمونيستی بود و متشکل از افراد از کرده بودند با قدرت عظيمی که

بخش های گوناگون اجتماع بودند ايجاد گرديد، و زمانی که اين افراد عمًال سستی و نواقص ايديالوجی خودشان 
در طرف ديگر قضيه دولت . دراديدند از تقويت اين سازمان به تدريج دست کشيدند تا اين که اين سازمان از هم پاشي

آن ها نمی . فدرال امريکا در اثر هماهنگی اياالت متعددی که همه در واقع دولت های مستقلی بودند به ميان آمد
خواستند تا به اين سازمان جديد آنقدر امتياز و قدرت بدهند که در نتيجه باعث از بين رفتن خودشان شود، و از طرف 

تشکيل بايد همان وظايفی را که اياالت به تنهايی نمی توانستند از عهده آن برايند بگيرد و ديگر اين سازمان جديد ال
بنًا هردو طرف از يک طرف . ازطرف ديگر نمی خواست قدرت بيشتر را به اين اياالت واگذار شود، ايجاد می شد

ادی فردی و ساير موسسات دولت فدرال و از طرف ديگر دولت های اياالت کوشش شان را در اين گذاشتند تا آز
اجتماعی را بيشتر تقويت کنند و در واقع از اثر اين تالش دو طرفه دولتی به ميان آمد که حد اقل وظايف را به عهده 

البته قابل ياد آوری است که . گرفت و حد اکثر آزادی و عمل کرد ها را به افراد و ساير موسسات اجتماعی واگذار شد
ور زمان در ميدان رقابت توانست به قدرت و توانايی خود بيشتر بيافزايد، ولی اين محصول اين دولت فدرال به مر

زمان طوالنی و به تدريج بوده است، که حتی تا حال هم در مقايسه با ساير دولت ها از اين زمينه در رده پايين تر 
  .قرار دارد

ز قدرت بيشتر بر خوردار بودند با قدرت بيشتر به همين ترتيب در کشور هايی که دولت توسط يک عده محدودی که ا
و وظايف زياد تر ظهور نمودند و در جوامعی که در آن سازمان های متعدد اجتماعی با قدرت بيشتر وجود داشتند به 

مثًال در افغانستان هميشه دولت در اثر ابتکار عمل . شکل کمتر قدرت مند با وظايف محدود و واضح ايجاد گرديدند
قدرت مند به وجود آمده و به همين ترتيب هميشه نظر به ساير سازمان های اجتماعی قدرت فوق العاده داشته يک عده 

تالش های حزب دموکراتيک خلق افغانستان که به . است، و حتی که در تالش محو کردن آن ها در خود بوده است
جزی از دولت بسازند، در واقع نمونه زور رهبری دولت را گرفته و می خواست تمام سازمان های اجتماعی را 

دولت های شاهی مطلقه يی که در آن شاه قدرت مافوق از قانون است و هر تصميمی را که . ديگری از اين مدعا است
و نشان می دهد که از يکطرف ساير سازمان های اجتماعی . بهتر بداند می تواند اخذ کند، نمونه ديگر اين مدعا است

از طرف ديگر دولت از همان بدو تشکيل خود توسط عده يی محدودی که از قدرت فوق العاده ضعيف بوده اند، و 
  .برخوردار بوده اند ايجاد گرديده است

  :رابطه بين دولت، سازمان های سياسی و ساير سازمان های اجتماع
تباط و زمينه مساعد برای تا حال به اين نتيجه رسيديم که دولت منحيث يک سازمان اجتماعی عالی به منظور ايجاد ار

ساير سازمان های اجتماع و باالخره افراد به وجود می آيد و در نتيجه خود اين سازمان هم می تواند با ساير سازمان 
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در اين رقابت ها يک سازمان اجتماعی ديگری هم . های اجتماعی برای کسب قدرت و امتيازات بيشتر در رقابت شود
زيرا در اين رقابت ها و گير و دار ها . ز سازمان های سياسی يا احزاب سياسی استبه ظهور می رسد که عبارت ا

بين افراد و موسسات به شمول دولت تعدادی می بينند که اين سازمان جديد التشکيل که به نام دولت ايجاد شده است و 
ه است، به دست يک تعداد قدرت و امتيازات بيشتری را هم دارا است و وظايف عمده و مهمی را هم به دوش گرفت

و هميشه اين امکان وجود دارد که اين افراد که به هر ترتيبی مسؤليت اداره اين سازمان . افراد اداره می شود
اجتماعی را گرفته اند، از آن سؤ استفاده کنند، يا از کفايت کاری مناسب بر خوردار نباشند يا در تمرکز و جمع کردن 

نند و غيره، بنًا سازمان جديد ديگری که ظهور می کند فقط به يک هدف که همانا اصالح قدرت افراط يا تفريط می ک
چون اين هم يک ضرورت است و اجتماع برای رفع اين ضرورت . و بهتر ساختن امور دولت است فعاليت می کند

گر و گاهی هم مشابه دست به سازماندهی نيرو های خود در چوکات ايجاد احزاب سياسی گاهی کامًال متفاوت از همدي
و . به اين ترتيب سازمان های سياسی در واقع منحيث رقيب اصلی دولت در جامعه ايجاد می شوند. همديگر می زند

  : اگر از اين ديدگاه به سازمان های اجتماع نظر کرده شود اکنون سه بخش به نظر می رسد
آن جامعه و سازمان های مربوط به آن دانسته عمًال از يکی دولت است که خود را نماينده يا مظهر خواست تمام افراد 

  . آن ها تغذيه می کند يا کسب قدرت می کند، و وظيفه آن هم ايجاد شرايط بهتر زنده گی و فعاليت برای آنان است
دوم سازمان های سياسی است که توسط افرادی ازهمان جامعه تشکيل شده است و هدف يا مرام آن ها تغييرات و يا 

حات در طرز فعاليت دولت است، چون اين ها هميشه نواقص و کمبودی ها را در اجرات دولت می بينند و می اصال
  . خواهند تا خود در موقفی قرار بگيرند که آن کمبودی ها را اصالح کنند

ی سوم ساير سازمان های اجتماعی است که هرچند هم دولت و هم اين سازمان های سياسی را تقويت می کنند ول
  . اهداف آن ها متفاووت است و نمی خواهند تا خود در جای دولتمردان قرار گيرند

در اينجا اگر از تمام گفته های فوق يک نتيجه گيری خالصه ترتيب بدهيم، می توانيم حکم کنيم که حد اقل دو راه يا دو 
  :روش مختلف برای ايجاد اصالحات و تغييرات در جامعه وجود دارد

قيم برای اصالح و دگرگونی در نحوه عمل کرد دولت با تغير در نظام يا افرادی که در آن کار می يکی تالش مست
  .کنند، که اين روش را به نام روش سياسی يا راه حل سياسی می توان ناميد

دوم تالش غير مستقيم از طريق اصالح و دگرگون و تقويت هر چه بيشتر در کميت، کفيت، کفايت کاری و مؤثريت 
ير سازمان های اجتماعی است که يکی از نتايج غير مستقيم آن اصالح و تغيير در نحوه عملکرد و تصميم گيری سا

های دولت نيز می باشد، که اين روش دوم را راه حل غير سياسی می توان ناميد که مطرح بحث ما فعًال همين روش 
  .است

  بخش سوم
  راه حل غير سياسی

تيجه رسيديم که افراد در يک جامعه بنا بر ضرورت های مشخص دست به ايجاد در بخش دوم اين بحث به اين ن
سازمان های اجتماعی می زنند تا فعاليت های خود را بيشتر و مؤثر تر بسازند و در اثر عمل متقابل بين اين سازمان 

ببخشد احساس می های اجتماعی ضرورت به ايجاد سازمان ديگری که همه افراد و سازمان های ديگر را هماهنگی 
هم چنان ديده شد که دولت مردان می توانند اشتباه کنند يا به شکل . شود که اين سازمان جديد را به نام دولت ياد کرديم

درست و مؤثر وظايف خودشان را انجام ندهند که اين ضرورت باعث ايجاد سازمان های ديگری در اجتماع به نام 
سازمان های سياسی برای گرفتن قدرت دولتی با دولت مردان در رقابت . داحزاب يا سازمان های سياسی می گرد

در حالی که . هستند و هدف عمده ايشان هم تغيير در دولت مردان يا نظام دولتی و يا بهتر ساختن امور آن است
يم جامعه را تعدادی ديگری از سازمان ها بدون اين که برای کسب قدرت دولتی بکوشند، می توانند به شکل غير مستق

به اين ترتيب دو راه يا روش در مقابل ما پديد می آيد که يکی راه سياسی است . به صورت کل تحت تأثير قرار بدهند
و ديگرش غير سياسی، يعنی يکی برای تغير و اصالح در طرز دولت داری با مبارزه برای کسب قدرت سياسی می 

در اين بخش برای تشريح بيشتر اين . ياسی و تغيير دولت باشدکوشد، و ديگرش بدون اين که به فکر کسب قدرت س
  .راه دوم که به نام راه حل غير سياسی ياد کرديم اقدام می کنيم

  :تعادل قدرت
با . در اينجا منظور قدرت سياسی نيست، بلکه در مجموع توانايی تصميم گيری و اجرای آن تصاميم در جامعه است

ه آمديم، می توان دو بخش عمده را در جامعه مد نظر داشت که اين قدرت را در در نظر داشت آنچه تا کنون گفت
اختيار دارند که يکی آن دولت است که می توان آن را بخش سياسی ناميد، و ديگرش ساير سازمان های اجتماعی 

 غير سياسی می است که هدف آن ها کسب قدرت دولتی و يا مستقيمًا تغيير آوردن نظام دولتی نيست که اين را بخش
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. برای اين که بهتر وارد اين بحث شويم بهتر است که از يک مثال ساده شروع کنيم و بعدًا آن را انکشاف بدهيم. ناميم
فرض کنيد که سه نفر با هم در يکجا کار می کنند و در جريان کار که حتمًا از همديگر متأثر می گردند، کارشان به 

ن که دعوا بين خود را به شکل صلح آميز حل کنند و هم حق هيچ يک از طرفين هر سه نفر برای آ. دعوا می کشد
اين شخص چارم برای اين که . تلف نشود، يک شخص چهارمی را انتخاب می کنند تا در بين شان ميانجيگری کند

تعهد بگيرد که بتواند در کار خود موفق باشد به يک مقدار قدرت يا صالحيت ضرورت دارد، مثًال بايد از هر سه نفر 
فيصله وی را قبول کنند، يا اگر يکی از آن ها برخالف فيصله عمل کند دو نفر ديگر بايد وی را ياری رساند تا فيصله 

در اينجا هر سه نفر قبول می کنند که يک مقدار از صالحيت و يا قدرت خود را به اين شخص . را عملی کند، وغيره
 صلح آميز و بهتری به دست آورند زيرا می دانند که در غير آن شايد فرصت چارم واگذار شوند، تا در عوض نتيجه

يعنی انگيزه اين سه نفر در اعطای يک مقدار قدرت به اين شخص چارم مفادی است . های خوبی را از دست بدهند
 مفاد يا و در مقابل اين شخص ميانجی يا چارم، نيز برای اين که بعضی. که در اخير خودشان به دست می آورند

فرصت هايی را در اين کار می بيند به آن عمل می کند، ورنه بدون کدام فايده او هم قبول نخواهدکرد که در بين سه 
البته کوشش وی اين خواهد بود که قدرت و صالحيت بيشتر  و هم معلومات زيادتری کسب کند تا . نفر قرار بگيرد

اگر دقت کنيد در اينجا خواهيد ديد که يک ساحه .  خود را عملی هم بکندبتواند نه تنها فيصله درست بکند، بلکه فيصله
. متعادل است که اگر طرفين در آن قرار بگيرند کارشان نتيجه درست خواهد داد و در غير آن به بيراهه خواهند رفت

رود که اين يعنی اگر به اين شخص ميانجی قدرت و معلومات و صالحيت بيش از حد قايل شوند، بيشتر توقع می 
شخص از اين صالحيت استفاده نامعقول نموده و به گونه يی فيصله کند که غرض خود را در آن بگنجاند، مثًال از 

و از . يکی از طرفين دعوا که بيشتر برايش نزديک تر است طرفداری کند، يا حق کسی را به ديگری بدهد، و غيره
ته باشد، بسيار امکان دارد که هر نوع فيصله يی که بکند طرف ديگر اگر اين شخص صالحيت و قدرت کافی نداش

يکی يا بيشتر از طرفين قبول نکنند و چون قدرت عملی کردن آن فيصله وجود ندارد پس هيچ فيصله عملی نخواهد 
  . شد و باز هم نتيجه شکست خواهد بود

خانواده ها، قبيله ها، (ی اجتماعی جامعه متشکل از سازمان ها. اکنون به جامعه و دولت به همين گونه نظر کنيد
اقوام، ملت ها، مکاتب، پيروان مکتب ها، مذهب ها يا مشرب های فکری يا عقيدتی، شرکت ها و سازمان های 

وقتی که اين ها دولتی را منحيث قانون گذار و فيصله کننده دعاوی . است) اقتصادی، رسانه های همه گانی، و غيره
شان قبول می کنند تا عدالت برقرار شود، در حقيقت هر کدام يک مقداری از صالحيت و شان يا هماهنگ کننده امور 

اين واگذاری قدرت به شکل تاديه نمودن ماليات و تکس، اجرای خدمت . قدرت خود را به وی واگذار می شوند
البته . و غيره استمکلفيت عسکری، احترام و رعايت قوانين مطروحه دولت، قبول حق فيصله دعاوی و ايجاد قوانين 

اين سازمان های اجتماعی و افراد می توانند که در صورت ضرورت از واگذاری اين بخش از قدرت خود به دولت 
در صورتی که ببينند دولت به نفع آنان کار نمی کند، فيصله های وی دور از عدالت است، يا از قدرت . خودداری کنند

التی است که مردم تصميم می گيرند نه تنها که به دولت چيزی ندهند، بلکه داده شده سؤ استفاده می کند و غيره حا
، مثًال در افغانستان، وقتی مردم ديدند . يکی از مهم ترين دليل انقالبات در جوامع همين است. دولت را از بين ببرند

رم می شناختند قبول نمی کند و که دولتمردان به مقدسات آنان پايبند نيست، قوانين و مقررات و اصولی را که آنان محت
از خود اصول جديدی می آفريند، اصل عدالت را اجرا نمی کند و حق عده يی زيادی را تلف می کند، مردم دست به 

منتهی يکی از نتايج انقالب و شورش از بين بردن دولت است، . انقالب و يا از ديدگاه دولتمردان به ياغی گری زدند
هد اين پيروزی مردم در انقالب اسالمی هستيم، اما اين که اين دولت با يک دولت بهتری چنانچه در افغانستان شا

در بعضی از جوامع خود دولت مردان متوجه نقص نظام خود شدند . جايگزين می شود، از نتايج حتمی انقالب نيست
ت در دولت های سوسياليستی در و بدون اين که انقالبی در کار بوده باشد دست به تغيير نظام زدند، از جمله تغييرا

  . اواخر قرن بيستم را می توان به گونه مثال ذکر کرد
به هر ترتيب، برای آن که از بحث دور نرويم، بر می گرديم به اصل موضوع و آن اين که اگر مردم يا سازمان های 

نمی کند، می توانند از دادن اجتماعی متوجه شوند که دولت قدرت بيشتری را گرفته و از آن به شکل درست استفاده 
از طرف . قدرت بيشتر به دولت سر باز زنند يا حتی آن را بر اندازند و اين يک حالت کامًال طبيعی و حق مردم است

ديگر اگر برای دولت قدرت و صالحيت کافی ندهند، باز هم دولت نخواهد توانست که وظايفی را که برايش سپرده 
اين هم يکی از حاالتی ديگری است که خيلی هم عواقب بدی دارد، و مثال آن را در دولت . شده است موفقانه اجرا کند

در آن جا دولت جديدی به وجود آمد و دولت سابقه را . افغانستان بعد از پيروزی انقالب اسالمی می توان ديد
در آستانه پيروزی يک چون همه . جايگزين کرد، اما مردم به اين دولت جديد صالحيت و قدرت الزمه را ندادند

انقالب قرار داشتند و هر کس توقعات مختلف داشت، نتوانستند که همه آن را به دور يک محور جمع کنند و به يک 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ١٨از  ١٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. يدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نما
 maqalat@afghan-german.de 

 

البته دولتی که به وجود آمد يک دولت ضعيفی بود که قدرت و صالحيت کافی را نداشت، و همين بود . نتيجه برسند
  . د و تا اين که از بين رفتکه هيچ کار مهمی از عهده اش بر نيام

پس در حالت ايديال يک نقطه يا بهتر است بگوييم يک ساحه وجود دارد که در آن قدرت مردم و دولت در  حالت 
تعادل قرار دارد، يعنی نه دولت آنقدر قوی است که هرچيزی بخواهد بکند و مردم را کامًال ناديده بگيرد و در همه 

ه هم آنقدر ضعيف باشد که هيچ تصميمی گرفته نتواند و اگر هم تصميمی بگيرد آن را امور آن ها مداخله کند، و ن
در اينجا بايد ببينيم  که چگونه می توان اين ساحه تعادل را دريافت و به چه ميخانيکيت هايی می . عملی کرده نتواند

  . توان آن را حفظ کرد
  :کشمکش ديدگاه ها

يم، می بينيم که مردم از دولت توقعاتی دارند که شايد از ديدگاه دولت آنقدر عملی اگر از ديدگاه مردم به قضيه نگاه کن
مثًال مردم می خواهند که به دولت ماليه نپردازند يا حد اقل ماليه را بپردازند، عمًال به آن کمک نکنند، ولی . نباشد

 ضروريات اوليه زنده گی شان را نيز دولت بايد برايشان صلح، امنيت و عدالت را تأمين کند، و حتی که بسياری از
از طرف ديگر دولت . ميسر بسازد، در عين حال به بسياری از امور شخصی و اجتماعی شان سر و کار نداشته باشد

  .بايد آنقدر قوی نباشد که اگر مردم اگر ظلمی را از آن ديدند به زودی آن دولت را از پای در اندازند
دولت می خواهد مردم به دولت . يه نگاه شود کامًال توقعات معکوس آن را می بينيمولی اگر از ديدگاه دولت به قض

خود وفادار باشند، از آن حمايت کنند، فيصله ها و تصاميم وی را در عمل رعايت کنند، از نظر مالی با پرداخت ماليه 
 سر زد آن را تحمل کنند و به و از هم با دادن عسکر و غيره طرق به آن کمک کنند، و اگر بی عدالتی هم از دولت

و هرکسی که برای . گونه صلح آميز بدون اين که به خاطر بر انداختن دولت کمر همت ببندند در اصالح آن بکوشند
  . برانداختن دولت عمل کند، ياغی است و بايد از بين برده شود

  :راه حل
 ساير سازمان های اجتماعی اين زد و خورد اين کشمکش تنهامنحصر به افغانستان نيست و در هرجا بين دولت ها و

و راه حل آن تنها از بين بردن دولت ها يا مردم نيست، بلکه ديدن اين وضيعت با چشم باز و همه جانبه . جريان دارد
اما در افغانستان متأسفانه . است تا توقعات عملی بين هردو ايجاد شود و يا تفاهمی در توقعات هردو طرف ايجاد گردد

ضايا به اين طريق ديده نمی شود، يا به عباره ديگر در افغانستان هميشه راه حل سياسی مطرح بوده است، و مردم به ق
و همان طور که ديده شد، با هر . هميشه فکر می کنند که می توان از طريق عوض کردن دولت ها مشکل را حل کرد

اين عمل سراسر تاريخ جامعه را . ا توجه نشده بودتعويض مشکالت جديدی به عرصه ظهور رسيدند که قبًال به آن ه
فرا گرفته است و هميشه مردم دولت ها را بر انداخته اند تا اگر دولت جديد بهتر باشد، ولی به اصل مشکل هيچ وقت 
کسی توجه نکرده است، که مشکل اصلی از طريق سياسی و دگر گون کردن نظام دولتی حل نمی شود زيرا ريشه آن 

زيرا اگر مشکل را فقط از يک ديدگاه ببينيم هميشه اين کشمکش وجود خواهد داشت . های غير سياسی استدر نيرو 
و هيچ راه حلی ندارد، با تغيير هر رژيم، در واقع رژيم جديد همان خواست هايی را دارد که رژيم قبلی از مردم 

.  اين ترتيب اين کشمکش ها بيشتر می شودداشت، ولی مردم هم به توقعات شان از رژيم جديد افزوده می شود، به
هرچند مردم اين تغير رژيم را از دل و . مثال خوب ديگر آن دولت حامد کرزی بعد از براندازی رژيم طالبان بود

جان می خواستند و در اولين روز های تغيير اکثريت مطلق مردم خوشحال بودند، ولی چون توقعات شان هم بيشتر 
اين رژيم جديد نيز توقعاتی از مردم داشت که بيشتر از رژيم قبلی بود، بنًا به زودی مردم شده بود، و در عوض 

نظر سنجی هايی که صورت گرفته است به وضاحت اين تغيير نظر مردم را نسبت به رژيم در طی چند . دلسرد شدند
ه رهبری احمد يا محمود تغيير حاال فکر می کنيد که اگر رژيم فعلی با يک رژيم ديگری ب. سال اخير نشان می دهد

کند، وضع بهتر خواهد شد؟ البته اگر شما تنها به راه حل سياسی معتقد باشيد، جواب تان مثبت است، ولی تجربه تلخی 
  . که در طول تاريخ در افغانستان داشته ايم به ما نشان می دهد که جواب منفی است

ه از ديد کلی تری نظر کرده شود، يعنی ما بايد همزمان اين برای دريافت راه حل منطقی و درست بايد که به قضي
. ديدگاه مردم و دولت را در نظر داشته باشيم، و اين به جز از اين که از راه غير سياسی به آن نگاه کنيم، امکان ندارد

خواست ها را راه غير سياسی يعنی روشی که ما نمی خواهيم دولت را بر اندازيم، بلکه بايد اين کشمکش توقعات و 
حل کنيم تا تعادلی را که در تقسيم قدرت بين دولت و مردم از يکطرف است رفع کنيم و از جانب ديگر توقعات هر دو 

  اين عمل چگونه امکان پذير است؟ . طرف از همديگر بر آورده شوند
  :نقش سازمان های اجتماعی غير سياسی

 شان نه بر انداختن دولت و نه تغيير رژيم دولتی است، از نقش سازمان های اجتماعی که متشکل از افراد اند و هدف
شرط عمده در اين موسسات اين است که هدف شان نه تغيير رژيم و نه هم . کليدی در اين راه حل برخوردار هستند
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يديال هيچ در يک حالت ا. برانداختن نظام باشد، و در غير آن هر هدفی می توانند داشته باشند در اين امر سهم بگيرند
فردی نبايد خودش را در بين جامعه تنها احساس کند، بايد به يک طريقی خودش را با سايرين در يک سازمان و در 
يک جميعت ببيند و بداند که اگر مشکلی دارد يا حرفی به گفتن دارد، می تواند از طريق اين سازمان يا به کمک عده 

کل تنهايی نه تنها اين که از قدرت کافی بر خوردار نيستند، بلکه توقعات و افراد به ش. ديگری از مردم آن را بلند کند
خواست های خود را به شکل درست به دولت رسانيده نمی توانند و در مقابل سؤ تفاهمی که ايجاد می شود، باعث 

ن يافته قرار می ولی در صورتی که افراد به شکل سازما. ايجاد فاصله و باالخره نارضايتی مردم از دولت می گردد
گيرند، بسيار امکان بيشتر دارد تا توقعات و خواست های خودشان را به دولت برسانند و در مقابل توقعاتی را که 
دولت از آنان دارد و هم توقعاتی را که سايرين از طريق دولت از آنان دارند بفهمند، و از اين سؤ تفاهم جلوگيری 

ی که به شکل سازمان يافته تر قرار می گيرند، قدرت بيشتری پيدا می کنند، نه از جانب ديگر مردم زمان. خواهد شد
به خاطر اين که کسی به آن ها قدرت بيشتری می دهد، بلکه خود نظم و سازمان دهی و همبستگی باعث ايجاد قدرت 

يکی ديگر از .  داردو توانايی می شود که در ايجاد تعادل قدرت بين دولت و مردم که قبًال صحبت شد، اهميت زياد
در صورتی که چند . راه های سازماندهی ايجاد هماهنگی و همبستگی بين سازمان های مختلف اجتماعی است

سازمان اجتماعی با همديگر هماهنگ و همبسته باشند، باز هم نه تنها از قدرت بيشتری بر خوردار می گردند، بلکه 
البته ضرور نيست که هميشه سازمان های اجتماعی با همديگر . ی کنداين عمل بيشتر در توانمند ساختن افراد کمک م

ولی مهم . هماهنگ و همبسته باشند، در بسياری حاالت حتی رقابت هم باعث رشد و توانمندی بيشتر آن ها می گردد
يکی از اين تر از همه وجود اين سازمان ها است، که بايد آنقدر زياد شوند تا هيچ فردی در جامعه نماند که عضويت 

تا به اين ترتيب خواست ها و نظريات خودش را با ديگران سازمان يافته تر و منظم تر و . سازمان ها را نداشته باشد
البته افراد می توانند و بايد هم در بيشتر از يک سازمان اجتماعی عضويت داشته باشند، تا اگر . قابل شنيدن تر بسازد

ز طريق ديگری عمل کنند، و هم آزادی ترک يک سازمان و داخل شدن به سازمان يکی نتواند برايشان مفيد باشد ا
  .  ديگر يا ايجاد سازمان جديد اجتماعی از جمله اساساتی اند که ضروری می باشند

  :ديدگاه ها 
ين است اکنون اگر از ديدگاه اين سازمان ها به قضيه نگاه کنيم باز هم خواهيم ديد که توقعات اين ها به شکل عموم ا

که دولت بايد نه آنقدر قوی باشد که هر چه خواست بکند، و نه آنقدر ضعيف باشد که نتواند باعث اجرای عدالت و 
و از طرف ديگر اين ها نمی خواهند که دولت با ايشان در رقابت باشد، و آن . ايجاد زمينه های رشد اين سازمان گردد

سازمان ها گردد، يعنی اموری باشد که خاص برای اين سازمان ها باشد هم رقابت ناسالمی که باعث از بين رفتن اين 
و دولت هرچند رقابت بين اين سازمان ها را تشديد کند، اما خودش منحيث يک رقيب وارد ميدان نشود، زيرا در اين 

ينه راه صورت دولت از قدرت بيشتری برخوردار شده و باعث از بين بردن اين موسسات می گردد، و در حقيقت زم
حل غير سياسی را از بين برده و ريشه خودش را با تيشه می زند، و به مردم به صورت غير مستقيم می گويد که تنها 

مثًال مسايل مذهبی، فرهنگی، علمی، بسياری از مسايل اقتصادی که بايد ! راه حل همان است که مرا از بين ببريد
کند و اجرا شود، نبايد توسط دولت کنترول و اجرا شود، زيرا دولت توسط اين سازمان ها در رقابت با همديگر رشد 

کاری که دولت می تواند بکند، . بسيار امکان دارد که از قدرت بيشتر خود استفاده کرده و در اين امور بی عدالتی کند
رای بهتر يک پروژه، ايجاد رقابت بيشتر در بين اين سازمان ها است، مثًال عقد قرار داد ها در چنين موارد برای اج

اعطای جايزه، مدال يا ساير ميخانکيت ها در صورت رسيدن به بعضی از معيارات مثًال در امور فرهنگی و يا 
علمی، راه های تشويقی برای تحت پوشش گرفتن تعداد بيشتری از افراد، همکاری در بازاريابی شرکت ها و 

  .موسسات اقتصادی و غيره
در اينجا دولت خود را با .  دولت به قضيه نگاه کنيم، کمی متفاووت تر از گذشته می بينيمولی اگر اکنون از ديدگاه

سازمان های اجتماعی زيادی مواجه می بيند که در صدد بزرگ شدن و قدرتمند شدن هستند، ولی از جانب ديگر 
 به چشم رقابت و دشمن به آن ها مطمين است که اين سازمان ها برای بر انداختن و يا از بين بردن دولت نيستند، يعنی

، اما می توانند يا به طرف دولت باشند ٢نمی بيند، بلکه آن ها را منحيث نيرو هايی می بيند که ظاهرًا بی طرف هستند
و يا هم در صورت عدم توجه از رقيب اصلی دولت که همان احزاب و سازمان های مخالف سياسی هستند حمايت 

رين راهی را که انتخاب بکند اين خواهد بود که تا حد امکان کوشش کند تا در حمايت اين در اين جا دولت بهت. کنند
                                            

 اساسی   به اين ترتيب اصل بی طرفی و غير سياسی بودن از مجله اصول ٢
 .اين سازمان ها است که بايد به وضاحت آشکار و به صداقت عملی گردد
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سازمان ها بکوشد تا در مقابل حمايت آنان را نيز به دست آورد، زيرا در غير آن از اين فرصت رقبای اصلی استفاده 
مفيد نيست، يعنی تعدادی هم بايد به راه به اين ترتيب می بينيم که راه حل غير سياسی به تنهايی چندان . خواهند کرد

حل سياسی نيز مصروف باشند، اما تأسف در اين است که در افغانستان همه گی تنها به همين راه حل سياسی معتقد 
  . اند، و اين راه به تنهايی کافی نيست

  :توقعات
بل از همديگر است، بنًا با ايجاد چون مشکل عمده و اساسی هميشه در سؤ تفاهم بين مردم و دولت همين توقعات متقا

. سازمان های اجتماعی و رشد آنان و رابطه دولت با آنان می توان تا حدود زيادی اين سؤ تفاهم را جلوگيری کرد
موضوع اساسی تنها توقعات مردم از دولت يا دولت از مردم نيست، بلکه ايجاد تفاهم و به خصوص در قسمت 

ام مشکالت به عين درجه مهم نيستند، و يا تمام توقعات به عين درجه از اهميت بر زيرا تم. اولويت دادن آن هاست
تنها به گونه . خوردار نيستند، پس الزم است که اين توقعات و يا مشکالت موجود از نظر اولويت درجه بندی شوند

منيت، آزادی، عدالت، مردم از دولت چه می خواهند؟ صلح و ا. مثال، وضعيت فعلی افغانستان را در نظر بگيريم
و در مقابل . زمينه رشد اقتصادی، زمينه رشد تحصيلی، زمينه کار، خدمات اوليه اجتماعی و شايد چند موضوع ديگر

دولت از مردم چه می خواهد، رعايت قانون، ترک کوشش در برانداختن رژيم، رجعت دادن مشکالت و دعاوی به 
  . ضوع ديگردولت برای فيصله، پرداخت ماليه، و چند مو

تا اينجا خيلی ساده است، ولی زمانی که امکانات و قدرت دولت ناکافی است، و يا مشکالت و ضروريات مردم هم بی 
و ضرور است که . حد زياد است، ديگر نمی توان تمام آ ن ها را برآورده ساخت يا برعکس آن ها را ناديده گرفت

سازمان های اجتماعی، به اين توقعات اولويت بدهد، و مردم هم بايد دولت در مشوره و تفاهم با مردم از طريق همين 
حاضر شوند که يکی را در راه ديگری قربان کنند و بدانند که همزمان نمی توانند تمام خواست های شان از طريق 

ه اين ولی مشکل زمانی خيلی جدی می شود ک. و همان است که از سؤ تفاهم جلوگيری می شود. دولت بر آورده شود
در راه حل سياسی، کاری که می شود . راه حل غير سياسی مطرح نباشد و تنها مردم به راه حل سياسی متوجه باشند

سياستمداران برای جمع آوری بيشتر رأی يا طرفدار به مردم وعده هايی می دهند که خودشان هم می دانند عملی 
شورا انتخاب نموديد، من به شما وعده می دهم که در هر اگر مرا منحيث وکيل «: مثًال به مردم می گويند. نيست

ولی وقتی که اين وکيل انتخاب شد و به پارلمان رفت وديد که » !؟...کوچه و قريه تان يک شفاخانه ايجاد می کنم
مشکالت مردم چقدر زياد است و امکانات دست داشته چقدر کم، هيچ کاری از او ساخته نشده و به جز از اين که 

 را فريب بدهد و دروغ گويی های خودش را به گونه يی توجيه کند که چنين و چنان موانع بود و گرنه به وعده مردم
و در مقابل مردم هم که فکر می کردند، اين همه امور شايد عملی است، و توقع شان از دولت بلند . هايش وفا می کرد

شد، از باور شان نسبت به دولت کاسته می شود  و شروع می رود اما بعدًا چون می بينند که هيچ چيزی عايد شان ن
  .می کنند به بد گويی و اظهار نارضايتی و در صورت امکان مخالفت عملی

  :»چگونه«و » چه«سؤاالت 
به اين ترتيب سياست مداران و آن هايی که تنها راه حل سياسی را می بينند، به مردم می گويند که چه می خواهند؟ 

ولی راه حل غير سياسی بيشتر به .  به همين ترتيب از دولت می خواهند چه بکند؟ چه نکند؟ و غيرهچه توقع دارند؟
چگونه چنين کاری امکان پذير است؟ چگونه دولت می تواند که . اين سؤاالت به شکل چگونه گی نزديک می شود

انتخاباتی سياست مداران در انتخابات اگر به مبارزه . چنين کاری بکند؟ چگونه ما می توانيم که چنين کنيم؟ و غيره
رياست جمهوری يا در انتخابات شورای ملی نظر کنيم، هميشه ديده ايم که کانديدان فقط وعده می دادند که من چنين 

زيرا اين سؤال . هيچ کسی تشريح نمی کرد که چگونه امکان دارد که چنين کنم يا چنان کنم. می کنم يا چنان می کنم
اين سؤال در صورتی مطرح می شود که سازمان های غير سياسی د . حل سياسی مطرح نيستاصًال در راه 

راجتماع از قدرت و صالحيت کافی بر خوردار باشند و از دولت يا مخالفين آن بپرسند که در صورتی که شما به ما 
اين جا حتی سياست مداران چنين وعده هايی می دهيد، چگونه و به کدام ميخانيکيت ها آن را عملی می کنيد؟ و در 

  . نيز متواضع تر و يا عملی تر و به واقعيت نزديک تر می شوند
سازمان های اجتماعی به خاطری اين سؤال را مطرح کرده می توانند که آن ها برای حل آن کوشيده اند يا بايد 

د اقل در ميابند که در کجا ی کار و اگر موفق نشدند، ح. بکوشند، بدون اين که قدرت دولت را در اختيار داشته باشند
و آنگاه اين سؤال در مقابل دولت يا مخالفين قرار می گيرد، در غير . نقصی است و چگونه می شود آن را رفع کرد

  . آن سياست مداران تنها به نتايج نظر دارند، و پروسه کار چندان مطرح نظر شان نيست
  :اولويت بخشيدن به توقعات



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ١٨از  ١٧ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. يدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نما
 maqalat@afghan-german.de 

 

شايد بعضی ها ادعا .  حل غيرسياسی عبارت از اولويت بخشيدن به توقعات و مشکالت استيک نتيجه ملموث راه
ولی اصل . کنند که در افغانستان دولت بسيار ضعيف است و ما به يک دولت قوی ضرورت داريم، يا برعکس

يی را بايد ازهمديگر موضوع در اينجاست که ما بايد تعيين کنيم که دولت يا مردم چه نقشی را دارند يا کدام کار ها
به نظر من بايد به دولت خصوصًا در حال حاضر، حد اقل وظايف داده شود تا در صورت اجرای . توقع داشته باشند

  . موفقانه آن و احساس ضرورت های بيشتر وظايف بيشتری را به دوش بگيرد
هيه و تأمين قانون، تأمين عدالت، آزادی،  مثًال به نظر من مهم ترين اولويت های فعلی دولت به ترتيب، تأمين امنيت، ت

ايجاد زمينه تأسيس و رشد سازمان های غير سياسی، و توجه به آن اموری که ساير سکتور ها به آن يا عالقه مندی 
اين حرف به اين معنی است که اگر امکانات دولت محدود است، که همچنين . ندارند يا نمی توانند کار کنند، می باشد

 انتخاب کند که کدام يکی از امور بيشتر مهم است، و زياد تر کليدی است و بايد اکثر امکانات در همان است، بايد
مثًال امنيت و آزادی هردو . ساحه به کار انداخته شود، ولو اگر بعضی از ساير امور برای مؤقت فراموش شود

 دولتی را کسب کردند و از هر طرف ضرورت اند، ولی کدام يک بيشتر ضرورت است؟ در زمانی که طالبان قدرت
مورد عالقه و پشتيبانی هم قرار می گرفتند، علت اين بود که مردم بيشتر از هر چيز ديگری به امنيت ضرورت 

ولی زمانی که امنيت کامًال تأمين شد ولی آزادی هايشان از هر طرف سلب شده رفت، . داشتند، و آن را خواهان بودند
ی آن نظام شدند تا که آن نظام از بين رفت و اکثر مردم از اين تغيير کامًال احساس خوشی باز هم خواهان برانداز

کنون باز در چنين شرايطی هستيم که بايد انتخاب کنيم، و بعضی از امور را به شکل مؤقت قربانی سايرين . کردند
 تفاهم بين دولت و مردم ايجاد ولی اين کار صرف در صورتی عملی و مفيد است که قدرت مفاهمه و ايجاد. بسازيم

شده باشد، و برای ايجاد اين تفاهم بايد کسانی باشند که نه منحيث دشمن يا رقيب بلکه منحيث دوست با دولت از جانب 
مردم همکاری و مفاهمه کنند، که اين کار صرف از طريق ايجاد و رشد سازمان های اجتماعی غير سياسی و از راه 

  . ست و بسحل غير سياسی ساخته ا
  :توقعات جامعه بين المللی مشکل اضافی قضيه افغانستان

توقع جامعه بين المللی از دولت ها و مردم جوامع مختلف از اهميت برخوردار است، ولی در افغانستان اين امر عمًال 
گره های حتی از خواست خود مردم کرده هم مهم تر شده است، و به اين ترتيب اين خواست های مختلف در قضيه 

را از بين ببرد، » تروريزم«بعضی از کشور ها از دولت توقع دارند که . مغلق ديگری را نيز به وجود آورده است
بيشتر عالقه دارند، و عده يی هم » حقوق زنان«ازبين برده شود، تعدادی به » مواد مخدر«بعضی ها هم متوقع اند که 

می خواهند، عده يی هم حل مناقشات سرحدی » اسالم«تعدادی هم را هدف خود می دانند و » دموکراسی«عملی شدن 
چون . و به اين ترتيب اين همه توقعات بين المللی به توقعاتی که مردم دارند ضميمه شده و باعث اشکاالت می گردد
 در مقابل دولت فعلی به کمک مالی و نظامی جامعه بين المللی به وجود آمده و تا حال حفظ شده است، بنأ دولت مردان

اين توقعات هيچ چيزی گفته نمی توانند، و در مقابل برای برآورده ساختن آن هم چيزی از دست شان ساخته نيست و 
  .همين است که اوضاع در هر کدام از اين بخش ها روز به روز بد تر شده می رود

ن اين همه توقعات و خواست ها در اينجا نه تنها وظيفه دولت بلکه مسؤوليت سازمان های اجتماعی است که تا بي
هماهنگی ايجاد کنند و هم در قسمت اولويت بخشيدن به هر موضوع همکاری کنند، زيرا تا اين اولويت بخشيدن عملی 

کشت کوکنار، تروريزم، مناسبات با دولت همسايه پاکستان، : به طور مثال. نشود هيچ نتيجه يی بدست نخواهد آمد
ان، حقوق زن، سؤ استفاده قدرت مندان و قوماندانان محلی اين ها همه مشکالت عمده مناقشه پشتونستان و بلوچست

استند، ولی آيا کدام آن بيشتر اهميت دارد، زيرا همزمان نمی توانيم که همه را حل کنيم، و کدام شاه کليدی هم در 
نيم، مثًال می شود، کشت پس بايد در بعضی مواضع عقب نشينی ک. دست نيست که همه را با يک حرکت حل بسازيم

کوکنار به گونه يی قانونی شود تا دهاقين عايد خود را از دست ندهند ولی از طرف ديگر اين عايد به جيب قاچاقبران 
و تروريستان نرود وبلکه دولت يا مجامع بين المللی که به مورفين و غيره  محصوالت ضرورت دارند آن را به قيمت 

 شود برای کنترول سرحد با مملکت همسايه، مناقشه پشتونستان را فراموش کرد، يا برای يا می. بلند خريداری کنند
اين که به تعداد نارضاييان دولت ازدياد نشود، کوشش کند تا اين افرادی را که در جريان انقالب از خود شايسته گی 

) با ايجاد شرکت های اقتصادی، و غيره(نشان داده اند، قدر داده و آن ها را تشويق کند که در جبهه های غير سياسی 
البته در هر صورت بايد بعضی از توقعات يا خواست ها را قربانی ديگری بايد کرد، زيرا نمی شود که .. شامل شوند

و دولت در صورتی می تواند که با مردم و طرفداران بين المللی خود مذاکره کند . تمام آن ها را همزمان بدست آورد
تجربه . ها را تعيين کند که سازمان های قوی اجتماعی موجود باشد تا از مردم نيز نماينده گی کرده شودو اين اولويت 

نشان داده است که سياست مداران و نماينده گان شورای ملی چون تنها به راه حل سياسی معتقد اند، نمی توانند از 
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های آنان بيشتر دور از واقعيت و بدون در نظر و يا خواست . خواست های مردم به صورت واقعی نماينده گی کنند
  . گرفتن امکانات يا ميخانيکيت های عملی طرح می شود و به همين سبب قناعت کسی را فراهم ساخته نمی تواند

  :نتيجه گيری
اميدوارم که در اخير اين بحث بتوانيم راه حل غير سياسی را که به صورت بسيار خالصه معرفی شد، درک کرده و 

به عنوان حسن اختتام اين بحث، يک بار ديگر تأکيد می کنم . يت آن را در حل قضايای افغانستان در نظر بگيريماهم
که تنها به فکر تغيير دادن يا بر انداختن نظام دولتی بودن و انتقاد از دولتمردان و طرز کار دولت بدون پيشنهاد 

اين . ، يک راه حل سياسی است»ترم که اين مقام را بگيرممن بهترم و شايسته «واضح، فقط به منظور اين هدف که 
و راه حل غير سياسی . مردم بايد به فکر راه حل غير سياسی هم باشند. راه حل هميشه ضرور است، ولی کافی نيست

سازمان هايی که به هر هدف و به هر ترتيبی که ظهور . با  ايجاد سازمان های مستقل اجتماعی مهيا شده می تواند
نند فقط بايد برای برانداختن و يا تغيير نظام دولتی نباشند، و تعدادی از مردم را نماينده گی کرده بتوانند و در پهلوی ک

ساير مفادی که به اعضای خود می رسانند توانايی آن را داشته باشند که خواست ها و توقعات آنان را به دولت 
موجوديت و رشد اين سازمان ها هم برای .  را به مردم انتقال بدهندبرسانند، و در مقابل توقعات و خواست های دولت

، و هم برای مردم و هم برای عالقه مندان )سازمان های سياسی(بقا و رشد دولت، هم برای موفقيت مخالفين دولت 
ات و بهبود بين المللی تأثير مثبت داشته و در نهايت بدون انقالب و خونريزی يا تغييرات فاحش دولتی باعث اصالح

  . وضع مردم و انکشاف جامعه می گردند
  پايان

  
  :لطفًا نظريات، پيشنهادات و انتقادات تان را در مورد اين رساله به آدرس ذيل ارسال بداريد
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