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 ۲۹/۱۱/۲۰۱۵ سدوزی نادرشاه

 سیاسی بحران عمق بررسی
 

رهبران سیاسی آن نتوانند باهم توافق نظر داشته باشند ، چطورمی توانند امورمملکت را اداره در مملکتی که 
 نمایند؟

 
با در نظر داشت این مطلب هرگاه عمق بحران را با دقت مورد بررسی قراردهیم  مالحظه میگردد که بحران 

 ی میباشد.درمملکت نه تنها جنبۀ اقتصادی داشته ، بلکه منشاءآن سیاسی و سیاست باز
 

باصراحت میتوان اظهارنمود که علت بحران نه تنها بی بند وباری، بلکه فقدان نظم و دیسیپلین بوده که درهمۀ 
امور، چه سیاسی ، اداری ، نظامی، محسوس است و دولت وحدت ملی بدبختانه به آن توجۀ خاص مبذول نداشته 

درهرنظامی که باشد وابسته ربگویم بنیاداساسی سیاسی است.   این مطلب مهم است ،  چونکه پایه اساسی ویاخوبت
به نظم ودیسیپلین میباشد.  هرگاه درنظام سیاسی نظم و دیسیپلین برقرارنباشد ومراعت نگردد ، بطورطبیعی بی 

 ثباتی و بخصوص بی امنیتی را به بارآورده که مورد خشم وانزجارمردم و یا افکارعمومی میگرد.
 

دونفراست .   درسابق  بات سیاسی خطریکه فعالً موجود است همین تقسیم قدرت باالیهمه میدانند که برای ث
پادشاه به حیث رهبر دررأس امورادارۀ کشوربود وهمه مطیع وفرمانبردار وی بودند.   وظیفه مبرم شان حراست 

موجود  از قلمرو مملکت مخصوصاً در وقت جنگ بود.   انضباط که هستۀ مرکزی سیاسی را تشکیل می دهد
 اجراآت امور به ترتیب سلسلۀ مراتب انجام می پذیرفت وامکان پذیر بود.بود و 

 
پادشاه  حاکم  مطلق به غیراز خدا  )ج(  درمقابل هیچ کس مسئول  نبود.  در مقابل پادشاه ، صدراعظمی        

جملۀ کابینه خویش  وجود داشت که مسئولیت کارهای روزمره ومسئولیت حکومت را بدوش داشت. صدراعظم با
ایفای وظیفه می نمودند  درمقابل پادشاه مسئول بود وهریک وزیران ، رئیسان ، والیان وغیره در مقام خاص خود

که به همین منوال سلسلۀ مراتب در شکل دهی اموراداری تبارز یافته بود وهریک  درمقام ومنصبی که 
یموکراسی هم به همین شکل است. نظام دیموکراسی یک قرارداشتند وظایف خویش را انجام  می دادند.  نظام د

نظام آنارشی نبوده ونیست. نظام  دیموکراسی بدون اقتداردولتی با تقسیم وظایف  ، برمبنای سلسلۀ مراتب، 
 نخواهد توانست موفق به در آید و برای پیشبرد و پیشرفت امور اداری به موفقیت نایل آید.

 
خت هویت شخص اول بسیارمبهم بوده، معلوم نیست که از هر دو  شخص کدام یک، شخص درحقیقت امروزشنا

 قدرت مشاهده میگردد.  اقتداری برخودار میباشد.  بدین اساس یک خالء سیاسی در چه قدرت و اول و از
   
 خطر روزکه درصورت ب گرفته وهیچ معلوم نیست رأس قدرت قرار دونفربدون درنظر داشت سلسلۀ مراتب در 

سوال مطرح  تهدید خطر دشمن نجات دهد. بصورت دقیق تر کدام یک گیرنده تصمیم خواهد بود تا مملکت را از
 صورت بروز  خطر، قدرت تصمیم گیری نهایی بکدام یک اختصاص خواهد یافت.  می گردد که در

ین دو نفردربارۀ تقرر وزیردفاع هنوزهم به حیث سرپرست ایفای وظیفه مینماید ودلیل اش هم واضح است که ا  
 وزیردفاع با هم مخالفت شدید دارند. 

 
 های همجوار کشور این بحران و دوگانگی سیاسی ، مملکت را بطرف ضعف و ناتوانی سوق داده که به حداکثر 
مخصوصاً پاکستان توسعه طلب ازاین حالتی ضعف سیاسی اداری و نظامی، استفاده اعظیمی برده اند که نتیجۀ  و
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 ز بود.آن جنگ  قند
 

 نظم وترتیب بدون درنظرداشت سلسلۀ مراتب، خود بخود، بی نظمی را ببار می آورد.   
 
یک مثال جالب دیگر :  شما هرگاه وارد شفاخانه شوید حتماً متوجه میشوید که همه  مصروف کارهای خویش  

ی مقام و منصبی خاص خود هستند به مسئولیت وظایف خویش را انجام می دهند، یعنی هریک دارا نظر هستند و
که هرگاه این پدیده نادیده گرفته شود آنارشی حکم فرما خواهد بود. نرس نمی تواند جای طبیب را بگیرد و طبیب 

روحیۀ  شفاخانه همه با است. در این یک امر طبیعی و ضروری ادارۀ امور نمی تواند جای نرس را بگیرد.
ترتیب  داوی مریضان سهیم بوده که بدین ترتیب طبیعتاً نظم وت فعالیت های روزمره و همکاری در تعاون و

داری عین قضیه است. نظم و سلسلۀ مراتب تعیین کنندۀ  درامورحکم فرما میباشد. درساحۀ ادارۀ امورمملکت
 در نگیرد بدان معنی است که علیه نظام میباشد. نظرمد هرگاه کسی این مطلب عمده را طرزاداره خوب است.

 نظم است که نظام مملکت را بوجود می آورد.واقعیت همین 
 

است که بر اساس سلسلۀ مراتب بنیان  نظام  باالی نظم و دیسیپلین استوار خالصۀ  مطلب اینکه هستۀ مرکزی هر
مقامی که برایشان تفویض گردیده، وظایف محولۀ خویش را با  هر ، تا اینکه هریک بتوانند درگذاری میگردد

هند. درغیر با کمبود سلسله مراتب درقدرت سیاسی، بحران سیاسی گسترش  خواهد مسئولیت وحسن نیت انجام د
 یافت، ومملکت زیادتر بطرف نیستی و انحالل کشانیده خواهد شد.

 
 پایان
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