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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ه همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه ب
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

   م١٦/٠٦/٢٠٠٩،بن، جرمنی                          دکتور خليل اهللا قديری
  
 

  چند در مورد ديموکراسیمات کل
  

 انتخابات   دوره دوم رياست جمهوری قرار دارد الزم دارد کلمات چندی  لدراين ايام که وطن ما افغانستان در آستان
در مورد ديموکراسی به شما بنويسم و از اهل خبره خواهش نمايم دربحث  ديموکراسی سهيم شوند و بدينصورت 

 هنوز هم برای آينده دولتداری وطن ما مؤثر ميباشدچه اين ايام  . درمنور سازی مردم تا حد امکان بکوشند
 
 یکلمه و مفهوم  ديموکراس 

استعمال کلمه ديموکراسی در سياست ، از زمان نسبتًا مديد  رايج ميباشد، که از همين لحاظ هم بدون تعيين و تعريف 
کلمه ء ديموکراسی پنهان واضح و دقيق، مفهوم  اين کلمه ُگنگ و اهداف اصلی شخص يا گروِه استعمالگر در عقب 

 .مانده وراه سوء استفاده از مفهوم فوق باز ميماند
مانند مفهوم ديموکراسی مفاهيم کلمات ديگر مثل پارلمنتاريزم، پلوراليزم، تفکيک قوه های اجرائيه، مقننه و قضائيه 

 .آسيب پذير ميباشند
ه ديموکراسی کمتر ارزش ميدهند و همين نگاه ء به محتوای کلم انتخاب کنندگان با تأسف کسانی که مورد خطاب اند

سطحی آنها باعث فريب ايشان توسط ديکتاتوران و ديماگوگان ميگردد که در سابق و حال حاضر صاحب مؤفقيت  
 .های سياسی در بين مردم ميشوند

 بهتر از طور مثال جانبداراِن ديموکراسی سوسياليستی تبليغ ميکنند که ديموکراسی  سوسياليستی به مراتب
 .ديموکراسی بورژوازی ميباشد

با عث فريِب  مارکسيزم کالسيکی و نوين اديولوجی خود را عقِب شعار ها پنهان ميکنند و بدينصورت“درحاليکه 
 تقريبًا هيچ ١٩۴۵بعد از جنگ عمومی دوم  يا سالهای بعد از ( مثًال با شعار حاکميت آزادی . )شنوندگان ميشوند
. سياسی وجود ندارد که کلمه ديموکراسی را استعمال نکند، اگرچه هم مقصِد شان ديکتاتوری باشدسازمان ياجرياِن 

اين چنين برخورد، مفهوم ديموکراسی را ميانخالی ساخته است و از اعتماد مردم  در برابر ديموکراسی کاسته شده 
  .است

يکتاتوری، کلمه  وروی سابق و ممالک اقمار آن دش   ،)  ميالدی١٩٩٢ تا اپريل ١٩٧٨از اپريل ( در دولِت افغانستان 
از هيچگونه اعمال ضد بشر به نفع اعضای حزب کمونستی حاکم استعمال ميشد، اما در عمل » ديموکراتيک« ء  

 .دريغ نميشد
تی   ديموکراتيک را در رژيمهای کمونسلسی ليبرال غرب دانسته ميشد وکلم ديموکراسی  خاصه  ديموکرالبعضًا کلم

 . هجری شمسی ص١٣۶٧حسينی، خاطراِت  زندان پلچرخی، عقرب . ن.   سلشرق افاده ميکردند مثًال در رسال
 : نوشته شده١٢٩
به پايان رسانيده بود و در رشته ء اقتصاد ... لودين که تحصيالت خويش را در آلمان غربی ( عزيز اهللا)دکتور “ (

شايد لودين تازه از آلمان  غرب آمده بود و تا آنزمان  هوای ديموکراسی ... ددکتورا داشت نيز در جمله زندانيان بو
او به ”  .غربی از دل و دماغش  بيرون نشده بود و هم ميان کلماِت ديموکراسی و ديموکراتيک فرِق چندانی قايل نبود

 مطابق طبع کمونستان بود کرات  توسط تعذيبکنندگان زندان تا بيحالشدنش تعذيب ميشده، زيرا عوض ديموکراتيک که
تقريبًا هيچ سيستم سياسی نميتواند در دنيای امروزی  از  ً. غربی يعنی ديموکراسی را به کرات استعمال ميکردلکلم

 .)فقط با  همين ادعا ميتوان که مشروعيت  يک سيستم را اثبات کرد. ادعای  داشتن مردمساالری  بگذرد
ايت مردم  را ميکنند و جبر و آسيبرسانی ضد بشری  خود را عقب راه حتی حاکميت های ديکتاتوری ادعای حم

  .پيماهی ها و نمايش های  ساختگی و ديکته شده پنهان ميکنند
چون امکان سؤ استفاده از مفهوم ديموکراسی يا مردمساالری ، طوريکه ديده ميشود، وجود دارد، بايست تعريف اين 

ن گردد که گنجايش برای تحريف  اين مفهوم بسيار کم يا هيچ باقی گذاشته مفهوم در علم سياسی تا حدی دقيق وروش
 .نشود

بلکه ديموکراسی يک روِش  سياسی با تحُر ک . جوهر ديموکراسی تنها در  تزئيد آزادئ  فعاليت بشری نهفته نيست
 تغيير داده نشود، به ) نظر به زمان و منطقه(اگر سيستم همذيستی . بزرگ اجتماعی و تجدد ُمداوم  جاری ميباشد

   .ديموکراسی هم ديگر احتياجی نخواهد بود



 
 

 
  ٢از  ٢ :تتعداد صفحا

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

    اجرائيه خاتمه نيافته، بلکه نظاميست که باالی نو آوری  و تجدد استوار ل ديموکراسی با داشتن ُکنترِل قور عالوهب  
 اورگانهای همچنان يکی از خاصيتهای خيلی مهِم ذاتی سيستم ديموکراسی است که دوام اشغال چوکی در. ميباشد

  .دولت جاويدان نبوده،  دوام زمان اشغاِل آن توسط قانون قبًال معين شده ميباشد
 .همين خواص ذکر شده،  ديموکراسی را از حاکميت های قرون اوسطايی وتسلط های عنعنوی تميز ميکند

 :ديمکراسی دارای سه خواص مشخصه ای آتی است: يکبار ديگر
آخرين تصميم گيری، در مقابل . ار نظر آزاد اما صلحآميز، داده شده و تشويق ميشودـ  در جامعه ديموکراسی اظه ١

بادادن رأی خود مردم به اورگانهائ دولت، که حدود . بدست مردم ميباشد( مقننه، قضائيه واجرائيه)قوه سالسه دولت 
 .زماِن آن  توسط قانون قبًال محدود شده است،  اختيار عمل ميدهد

 .  فرهنگی و دينی  ميباشد)پلوراليزم(ديموکراسی، داشتن کثرتگرايِی ـ نشانه ای  ٢
  قانون ترتيب و تضمين لـ  ديموکراسی دارای صفت ذاتئ  رقابت صلحآميز سياسی و اقتصادی ميباشد، که ذريع٣

م است، اما هدف اصلی  از رقابِت آزاد  در اقتصاد به عقيده ای  مجرا سازی عدالت اقتصادی  در بين مرد. شده است
 .از ميکانيت بازار آزاد، انتظار تخريب  و نمويئ ناُمساوی اقتصاد هم ميرود

                      خطِر  بروز انارشی  ياهرج و مرج، مخصوصًا در ساحه اقتصاد، در جوامع بدون  موافقه اجتماعی
(Consens) ميالدی در ١٩ و ١٨از همين رو در آواِن سرمايه داری لجام گسيخته اى قرن . هرآن موجود ميباشد 

همان بود که دولت راسًا در اقتصاد .  شداروپا به زودی تفاوت و بيعدالتی در اقتصاد بين قوی و ضعيِف اجتماع  هويدا
جزه اليتجزای  Consens  ُمداخله کرد طوريکه  سياست به نفع  توازن  اجتماعی عمًال فعال شد و موافقه اجتماعی

پروگرام قوه اجرائيه دولت شد و در بسياری از ممالک، ديموکراسيئی  اقتصاِد اجتماعی  جاگزين اقتصاد ليبرال 
ر نتيجه ُکنزنس بين همه اقشار اجتماعی  خاصيت مشخصه ء  ديموکراسی در جوامع پيشرفتِه ء  د. خالص گرديد

در اين ممالک  بوجود آمدن اتحاديه های کارگری حقيقتًا صلح اقتصادی ودر نتيجه توازِن اجتماعی . غربی شده است
 .را حکمفرما ساخته است

 .ل توجه در پيکر صلح  آن جوامع اروپايی باقی مانده استبا وجود انتقادات،  ُکنزنز اجتماعی بدون صدمه قاب
  پروسه  بوجود آمدن اظهار آزاد نظر وتشُکِل خواسته ازجمله  فکتور های نهايت مهم ديموکراسی شمرده

. زيرا فکتور های مذکور محک برای تفريق  جامعه ديموکراسی از جامعه جبر ی و ديکتاتوری  ميباشد. ميشود
،  خود را نماينده اراده عموم  ميداند ت،  امروز تقريبًا  هر قسم حکومتهم تحرير شده اسطوريکه  در باال

 .مشروعيت  دهد«  خواسته عموم ملت « وهرعملکردش را ميخواهدمنحيث 
بی معنی ميماند، اگر در پياده نمودن قانون اساسی، از همه اولتر حقوق بشر منحيث »  خواسته عموم ملت « ليکن 

 .تجزا حقوق جامعه مدنی، ُمراعات نشودجزء الي
. تعريف مفهوم ديموکراسی از سبب استعمال کثير آن کلمه در يک جمله،  دور از امکان است، که  خالصه شده بتواند

 :.اما بعضی از شواهدی برای تصور بهتر اين مفهوم محدود شده ميتواند
  ُمساوی بودن همه کس در برابر قانون:  الف 
مطابق  همين قانون . لی که عبارت از داشتن حق خود مردم  برای تصويب قانون اساسی شان ميباشداراده م: ب 

دولت حقوقی توسط همه ُمراعات ميگردد و سيستم نمايندگی  . اساسی انتخابات متواتر ُارگان های دولت برپاميشود
  .قبول عامه ميباشد

 .ُمراعات شرايط مشروطيت ُمدرن: ج   
نسيپ اکثريت،  تصميم و فيصله اکثريت در ديموکراسی هيچگاه معنی ديکتاتوری اکثريت باالی اقليت رعايت پر: د  

 .در اين سيستم،  حقوق  اقليت ُمراعات و محافظه ميشود.را ندارد
 صدق ميکند و ميرساند که چون لآن شرايط فوق برای تفريق  پرنسيپ ديموکراسی از رژيم  ديکتاتوری تا انداز

 .يموکراسی باز بوده، حاوی قواعد و شرايط مطلق و تغيير نا پذير نميباشدسيستم  د
و .   يک ديموکراسی  با سيستم ديموکراسيهای ديگِر جهان فقط در مقطع يک زمان معين  امکان پذير ميباشدلُمقايس 

. دی موجود ميباشدبصورت عموم ُمقايسه نکات مشخصه ديموکراسی ها، مثل فرهنگی، اجتماعی، انستيتوتی يا اقتصا
 .يعنی شباهت داشتن کِل يک ديموکراسی با کِل ديموکراسی ديگری وجود ندارد

 . مداوم  ميباشد، ازدياد سهمگيری مسلسل  مردم در آن  استلآنچه در ديموکراسی خواست
يستم ديموکراسی  اروپا نشان ميدهد، راه نيل برای پيروی از سلطوريکه تاريخ تکامل ديموکراسی در انگلستان و قار

به روی ممالک ديگر مسدود نميباشد وآنها مجبور نيستند نخست راه ء  طويل تاريخئ  تکامل ديموکراسی را  بپيمايند،  
به شرطيکه تکامل اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی به سمت سيستم ديموکراسی موازی با منور سازی  مردم صورت 

  .گيرد
 فرهنگ های ديگر را،  ديموکراسی   پارلمانی در هندوستان و جاپان  به عملی شدن ديموکراسی در ممالک با   

  پايان  .تثبيت ميرساند


