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بزرگترین خطر؛ فرسایش حکومت از درون

ــــــــــسرمقاله

خواست ها باید ملی
باشد نه شخصی
حفیظ اهلل زکی

حکومت وحدت ملی حاصل یک انتخابات مشروع و قانونی نیست؛
بلکه محصول یک توافقنامه سیاسی میان دو تیم انتخاباتی است
که با میانجیگری آمریکا به امضای دو طرف رســیده اســت و بر
اســاس آن حکومت  50 -50میان دو تیم انتخاباتی تقسیم شده
است .اما از آنجایی که پست ریاست اجراییه مبنای قانونی نداشت
و جایگاه و حدود وظایف و صالحیت هــای آن در قانون تعریف
نشــده بود؛ الزم بود که به آن به گونه ای مشروعیت داده شود.
برای این مسأله تشکیل «لویه جرگه قانون اساسی» تا پایان سال
دوم حکومت وحدت ملی پیش بینی شده بود.
اکنون مــا در ماههای پایانی ســال دوم روی کارآمدن حکومت
وحدت ملی قرار داریم؛ ماههایی که باید در آن لویه جرگه قانون
اساسی دایر شــود و در ارتباط با تغییر نظام ریاستی به پارلمانی
بحــث و تبادل نظر صورت بگیرد .این جرگــه در واقع می تواند
جایگاه افراد را در حکومت وحدت ملی مشــروعیت ببخشد و با
تغییر مواد قانون اساسی شکل جدیدی از حکومت را به تصویب
برساند .و لی به نظر می رســد که تشکیل لویه جرگه در شرایط
فعلی امکان پذیر نمی باشــد .اوال که در ســاختار» لویه جرگه»
نمایندگان شوراهای ولســوالی ها هم پیش بینی شده است ،در
حالی که انتخابات شوراهای ولسوالی در کشور اصال برگزار نشده
است .ثانیا ،در شــرایط کنونی هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ
اقتصادی برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در توان حکومت
نیست .حکومتی که باهزار مشکالت جدی درگیر است ،نمی تواند
تــوان و فرصت های خود را برای برگزاری انتخابات شــواراهای
ولسوالی اختصاص دهد.
برگزار نشدن لویه جرگه به هر دلیلی که باشد ،اما موقعیت ریاست
اجراییه را به لحاظ قانونی مورد ســؤال قرار می دهد .زیر سؤال
رفتن ریاست اجراییه در واقع زیر سؤال رفتن تمام مواد توافقنامه
سیاسی اســت که مبنای تشکیل حکومت وحدت ملی به حساب
می آید.
ســران حکومت وحدت ملی با این همه ضعف ها و کاستی های
قانونی ،بایســتی با جدیت تمام تالش می کردند ،تا رضایت مردم
را در نحوه انجام مســؤلیت های دولتی شان به دست آورند و به
این ترتیب حداقل مشــروعیت مردمی شان را افزایش می دادند.
اما مقامات حکومتی پیش از آن که در فکر مشــکالت قانونی و
مشروعیت مردمی خود باشــند ،بازهم در کشاکش جنگ قدرت
در درون ســاختار نظام گرفتار شدند .این تضادها و کشمکش ها
تمامی کارکردها را مختل و تمامــی برنامه ها را متوقف و زمینه
ناامنی های دوامدار در کشور را فراهم ساخته اند.
امروزه حکومت وحدت ملی حتا از انجام ابتدایی ترین مســؤلیت
خود به عنوان یک رکن مهم نظام برخوردار نیســت .فاصله میان
مردم و حکومت روز به روز در حال افزایش می باشد .فقر و بیکاری
مردم را در بدترین و ضعیت زندگی قرار داده اســت .تهدیدات
امنیتی در حال افزایش می باشد و همین اکنون تعدادی از والیت
ها در معرض تهدید جدی گروه طالبان قرار دارد .جرایم سازمان
یافته مانند قاچاق مواد مخدر ،قاچاق انسان ،اختطاف ،سرقت های
مسلحانه ،آدم کشی و غیره نیز امنیت فیزیکی و روانی شهروندان
را سلب کرده است .هیچ کس در این کشور احساس آرامش نمی
کنند .احســاس نا امنی سراسر وجود شــهروندان افغانستان را
فراگرفته است.
در این وضعیت به جای این که ســران حکومت به فکر چاره برای
مردم باشــند ،درگیر رقابت بر سر کرســی و قدرت می باشند.
مردم باور دارند که ســران حکومت وحدت ملی به منافع مردم
و کشــور نمی اندیشند .تفکرات انحصاری ،روحیه قدرت طلبی و
امتیازخواهی و احیای شکاف های قومی و مذهبی زایده و معلول
کارکردهای ناقص سران حکومت وحدت طی دو سال گذشته می
باشد.
امروزه صدای اعتراض از هر گوشــه و کنار کشــور در ارتباط با
سیاست ها ،غفلت ها ،کاستی ها و ناکارآیی های حکومت وحدت
ملی بلند اســت .سران حکومت وحدت ملی اگر اندکی عرق ملی
داشته باشــند ،باید این صداها را بشنوند و برای شان پاسخ پیدا
کنند .اما متأسفانه چنین برداشت می شود که هیچ اراده ای برای
خدمت به مردم و کشــور در نزد مقامات بلندپایه حکومتی وجود
ندارد .اراده ها اغلب شخصی و حزبی و تیمی است تا ملی.

پديده امنيت از آنجايي که با نظم ،اقتدار،
مشــروعيت و ثبات نظام سياســي پيوند
ناگسستني دارد ،در هر کشوري از اهميت
فوقالعادهاي برخوردار ميباشد ،اما زماني
که پايههاي نظام سياســي در يک کشور
در معرض انواع تهديدهاي دروني و بيروني
قرار بگيرد و آرامش اجتماعي دســتخوش
دگرگونيهــا و رويدادهاي ناخواســتهاي
گردد ،به طوري که دوام حيات سياســي
و اجتماعي را براي شــهروندان دشــوار و
ناممکن سازد؛ آنگاه اين پديده اهميت دو
چندان پيدا ميکند.
از هميــن رو امنيــت در افغانســتان در
محور مسايل سياســي قرار ميگيرد و به
اســتراتژيها و جهتگيريها سمت و سو
ميبخشد و فرصتها و امکانات ملي را در
موارد خاصي به مصرف ميرساند ،تا دولت
براي حفظ امنيت جامعه آمادگي و توان الزم
را پيدا کرده و ساحه اقتدار و نفوذش را در
مناطق دور دست و يا خطر خيز بگستراند.
امنيت در جامعــه بخودي خــود تأمين
نميشــود ،برقراري امنيت و رســيدن به
آسايش و رفاه نســبي جامعه به تأسيس
نهادها و سازمان هاي سياسي ويژه ضرورت
دارد و تأسيس نهادها به وضع قوانين ويژه.
کارآيي نهادها و ارگانهاي سياسي و اجراي
عادالنه قوانين ،به قــدرت مافوق ضرورت
الً از آن به حکومت ياد
پيدا ميکند که معمو 
ميکند .بنا بر اين يکي از ويژگيهاي بنيادين
حکومت برخوردار بــودن از قدرت مافوق
اســت .در واقع قدرت يکي از بنيانهاي
حکومت را تشــکيل ميدهد که بدون آن
استواري و اســتحکام نظام و حکومت در
معرض تهديــد قرار ميگيــرد .قدرت بر
توانايي و زور مبتني اســت و زور اســاس
نهادهاي مهــم امنيتي چون اردو و پوليس
ملي به شــمار ميرود و اينگونه سازمانها
بخشي از نهادهاي قدرت حکومت را بازتاب
ميدهد؛ اما حکومت هميشــه نميتواند از
تواناييهاي خــود براي تحميل ديدگاهها و
سياســتهاي خود بر مردم استفاده کند؛
بلکــه بايد براي کاربــرد آن وجهه قانوني
داشته باشد و چنانچه اعمال قدرت از جانب
حکومت با ســاز و کارهاي قانوني توجيه
پذير باشد ،حکومت شوندگان با گذشت و
صبر بيشتري ،سختگيريهاي حکومت را

در ايــن بحــث آراي کارل رايموند پوپر
فيلسوف اتريشي تبار انگليسي را در رابطه
با عدالت بررسي مي کنيم .پوپر با برآمد
حکومت هاي تام گرا (توتاليتاريستي) در
اروپا ،دو اثر مهم خود يعني «جامعه ي باز
و دشــمنان آن» و نيز «فقر تاريخگرايي»
را که شالوده فلســفه سياسي او را مي
سازند ،منتشر ساخت .اين دو اثر ،تالش
وي را در دفــاع از آزادي ،مقابله با جنگ
و طرد انديشه هاي سياسي تام گرايانه و
اقتدارطلبانه نشان مي دهند.
پوپر متفکراني را که با انديشه هاي خود
عمال» در خدمت خودکامگان و راهگشاي
حکومت هاي جبار بــوده اند« ،پيامبران
کاذب» مي نامد و تأکيد مي کند که ما بايد
در انتقاد از ميراث فرهنگي خود روشــن
سخن بگوييم و عادت دفاع از بزرگمردان
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تاب ميآورند و آن را ميپذيرند .اين نشان
ميدهد که اعضاي جامعه بر ســودمندي
عمومي کاربرد زور در راســتاي قانونمندي
کام ً
ال باور دارند .قانون عرصهاي اســت که
به زور و حق يگانگي ميبخشــد و سپس
آن را در جهت حفاظت جان ،مال و آبروي
شهروندان به کار ميبندد.
تا اينجا فهميديم کــه حکومتداري بدون
دارا بودن از قدرت مافــوق ،تنها در عالم
خيــال ممکن ميگردد و بــا واقعيت زياد
هماهنگي نــدارد .زيرا در هــر جايي که
قدرت نيست؛ حکومت هم نيست و يکي از
شرايط انکارناپذير حکومتداري برخورداري
از قدرت و به کارگيري مناســب و به موقع
آن است .به کارگيري زور و قدرت هم بايد
متعادل ،خردمندانه و عقاليي باشــد و با
افراط و تفريط همراه نباشــد .زوري که به
موقع به کار گرفته نشــود ،اعتبار حکومت
را از بين ميبــرد و بينظمي ،ناهماهنگي،
درهم آميختگي ،اغتشاش ،وحشيگري و
خشونت را به وجود ميآورد ،اما زياده روي
در استفاده از زور و توان فيزيکي ،حکومت
را به سوي انحصار و استبداد سوق ميدهد.

صلح و ثبات در صورتي امکان مييابد که
حکومت استفاده متناســب و متعادل از
قدرت را در پيش گرفته باشد.
بنا بر اين قدرت در سياست وسيله اساسي
براي تضمين صلح ،ثبــات ،نظم و عدالت
به شــمار ميرود و بدون قدرت و کاربرد
صحيح آن هيچ دولتــي پايدار نميماند.
قدرت حکومت بر تــوان نظامي ،امکانات
تســليحاتي و نيروي انساني آن سنجيده
ميشود و هرچند نيروي نظامي آموزشي
ديده و با کيفيت باشــد و از تســليحات
و تجهيزات مدرن بهرهمند باشــد .توان
و قــدرت دولت نيز بيشــتر و مطمئنتر
ميگردد و بهتر ميتواند از منافع عمومي
مردم دفاع نمايد.
در افغانستان امروز ،مهمترين پرسشي که
بر سر راه حکومت وجود دارد ،اين است که
براي تأمين امنيت شهروندان و حفاظت از
زندگي اعضاي اجتماع چه ساز و کارهايي
را در پيش گرفته اســت .چه نهادهايي را
تأســيس کرده و چه امکاناتي را براي آنها
تدارک ديده است؟
در ابتداي تأسيس حکومت جديد ،ساختار

ارتــش و پوليس ملي ،کــه دو رکن مهم
دفاع از اســتقالل و آزادي اين سرزمين
به حســاب ميآمد ،از بنيان فرو ريخته
بــود و نماد قدرت ملي که در گســتره و
توانايي نهادهاي مختلف سياسي-امنيتي
ال از بيــن رفته بود .با
تبارز مييابد ،کام ً
روي کار آمــدن حکومــت انتخابي و به
يمن کمکهاي جامعه جهاني ،در راستاي
نهادسازي و تشــکيل دو ارگان قدرتمند
امنيتــي (اردو و پوليس ملــي) گامهايي
برداشته شد و خصوص ًا در چند سال اخير
در عرصه تقويت اين دو نهاد و تجهيز آنها
با سالحهاي مدرن ،تالشهاي نسبت ًا خوبي
صورت گرفــت .ولي با همه اينها پوليس و
اردوي ملي به عنوان دو بازوي نظام ،نمی
تواننــد کارکردهاي قابــل قبولي را ارائه
دهند .اين نيروها در مبارزه با دشــمنان و
مخالفان مسلح نظام ،نیز ضعیف ظاهر می
شوند و در کنار ســازمان عدلي و قضايي
کشور ،در کاهش ميزان جرايم و جلوگيري
از جنايات سازمان يافته نیز کارنامه مؤفقی
نداشته اند.
يکي از داليل این ضعف ها و نارسایی های

کارل پوپر و انديشه عدالت
بهرام محبی
را ترک کنيم ،چرا که بسياري از آنان از راه
تاختن به آزادي و عقل ،خطاهاي ســنگين
مرتکب شــده اند و تسلط فکريشان هنوز
مايه گمراهي انسانهاست« .پيامبران کاذب»
در آثار پوپر با دقتي سنجشــگرانه رديابي
مي شوند و سرانجام در مقابل قاضي دادگاه
عقل قرار مي گيرند .افالطون و هگل دو تن
از متفکراني هستند که پوپر آنان را سزاوار
سرزنش هاي تند مي داند و انديشه هايشان
را در خدمت دشمني با آزادي و عروج نظام
هاي تام گرا (توتاليتر) ارزيابي مي کند.
پوپر مارکسيســم را نيز در راستاي تالش
براي ساختن جهاني بهتر ،يکي از خطاهاي
بزرگ انساني به شمار مي آورد و در سنجش
آراي مارکس خاطرنشان مي سازد که پيش
بيني هاي وي در مورد آينده «نظام سرمايه
داري» نادرست از آب درآمده و اين نظريه
او که با رشــد سرمايه داري ،کارگران بطور
روزافزون دچار فقــر و نکبت مي گردند و
اليه هاي مياني نيز به خيل عظيم آنان مي
پيوندند ،متحقق نشده است .به نظر پوپر،
مارکس در اين ادعاي خود دچار يک تناقض
دروني شده است ،زيرا نمي توان از طرفي
مســتمرا» توليد انبوه کاال را افزايش داد و
از طرف ديگر ادعا کرد که همواره بر سپاه
تنگدســتان و بي چيزان افزوده مي گردد؛
پس چه کسي قرار اســت اين همه کاال را
مصرف نمايد؟
پوپر به دفاع از دســتاوردهاي دمکراسي
ليبرال برمي خيزد و عليرغم انتقاد از ضعف
هاي آن ،چنين نظامــي را عادالنه ترين و
بهترين نظامي ارزيابي مي کند که تا کنون
در تاريخ بشريت تحقق يافته است .به نظر
وي ،تمام نظــام هايي که در طول تاريخ به
انسان ها وعده ي بهشت روي زمين را داده
اند ،سرانجام به دوزخ منتهي شده اند ،اما
دمکراســي تنها نظامي است که صرفا» با
تالش و اراده خــود مردم مي تواند پابرجا
بماند .به عقيده پوپر ،اگر قرار باشد افزون
بر آزادي« ،دمکراســي اقتصادي» (عدالت
اجتماعي) نيــز ايجاد گردد ،همين «آزادي
صوري محض» تنها وثيقه تحقق آن است.
پوپر تصريــح مي کند که مارکس در نظري
ســاده لوحانه ،دولت را ابزار سرکوب طبقه
حاکم ارزيابي مي کند و وعده زوال آن را در
جامعه بي طبقه مي دهد ،اما مارکس هرگز
به اين معماي آزادي دست نيافت که دولت
در تأمين آزادي و انسانيت چه خدماتي مي
تواند و بايد انجام دهــد .به نظر پوپر ،بايد
از طريق استقرار آزادي ،بر قدرت مهار زد
و آن را رام کرد .ســپس مي توان از طريق
ايجاد نهادهايي در حيطه نظام دمکراتيک،
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بر قــدرت اقتصادي نيز مهــار زد و مانع
دربندشدن انســان ها گشت؛ اما با از بين
رفتن آزادي ،حتا برابري ميان بنديان نيز
باقي نخواهد ماند.
در آنچه که مشــخصا» بــه بحث عدالت
مربوط مي گردد ،کارل پوپر در نخســتين
جلد از کتاب «جامعه باز و دشــمنان آن»
تحت عنوان «افسون افالطون» ،به بررسي
ديدگاه هاي فيلسوف کالسيک يونان مي
پردازد و از جمله «عدالت تام گرا» ي او را
به شدت مورد نکوهش قرار مي دهد .وي از
جمله خاطر نشان مي سازد که در حاليکه
مفهوم عدالت در ذهن ما معناي تقســيم
برابر در مســئوليت هاي شهروندي يعني
تقسيم محدوديت هاي آزادي ،برابري در
مقابل قانــون و غيرجانبدار بودن محاکم
قضايي را تداعي مي کند ،افالطون از اين
مفهوم ،مزاياي طبقاتي را درک مي کند .به
نظر پوپر دريافت انساندوستانه از عدالت
به اين معناست که مساوات در ميان انسان
ها برقرار باشــد ،مزاياي «طبيعي» حذف
گردند ،فرديت حفظ شــود و ســرانجام

پاسداري از آزادي هاي شهروندان وظيفه
دولت تلقي گردد .به عقيده پوپر ،افالطون
در مقابــل هر يک از اين خواســته هاي
سياسي يک اصل مي گذارد :اصل برتري
طبيعــي ،اصل تام گرايــي و اصلي که به
موجب آن ،پشتيباني و تقويت دولت بايد
وظيفه و هدف فرد باشد.
پوپــر در جســتجوي نظــام عادالنه ي
سياســي ،اين پرسش کالسيک افالطوني
در مورد دولت را مبني بر اينکه «چه کسي
بايد حکومت کند؟» ،پرسشي نادرست مي
داند .به عقيده او چنين پرسشــي مبتني
بر ديدي اقتدارگرايانه اســت و پاسخي
مرجعيــت گونه مي طلبــد .از همين رو
چنين پرسشــي ،پاســخ هاي کالسيکي
نيز به همراه آورده اســت مانند« :بهترين
ها بايد حکومت کننــد» يا «فرزانگان» يا
در بهترين حالــت «اکثريت بايد حکومت
کند» .پوپر معتقد اســت که جاي شگفتي
نيســت که پاسخ هاي ارائه شده نه تنها با
خود تناقضاتي بــه همراه مي آورند ،بلکه
بعدها به بديل هاي مهملي چون «حکومت
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نهادهاي امنيتي کشور ،سياستهاي دوگانه
و ناهماهنگ و گاه مبهم و ســوال برانگيز
حکومــت در قبال هراس افگنان اســت.
حضور قدرتمند گروه طالبان در روستاها،
ولســواليها ،شــاهراهها و حتا تعدادي از
واليات کشــور ،همه نشــانه اين است که
عامل قدرت در نظام سياســي کشــور در
حال فرسايش اســت و دولت تواناييها و
کاراييهاي هرچند ناقــص خود را در اين
عرصه از دست داده است.
در حال حاضر گروه طالبان علن ًا شهروندان
تعــدادي از واليات و ولســواليها را به
همکاري فرا ميخوانــد و به صورت علني
و بدون کدام ترس و واهمه گشــت و گذار
مينمايد و اين خود به معناي ضعف اقتدار
دولت مرکزي و فرســايش قدرت نيم بند
نظام سياسي است.
با فرســايش قــدرت و تــوان نظامي و
فيزيکي دولت خصوصــ ًا در مناطق ناامن
جنوبي ،شــرقي و جنوب غربي ،گروههاي
مخالف دولت خالء قدرت را در بسياري از
ولسواليها و روستاها پر کرده اند و دولت
هم ناچار گرديده ،رســم ًا بــه اين حضور
اعتراف نمايد و مخالفان مسلح را بهعنوان
يک واقعيت سياسي-نظامي انکار ناپذير در
مناطق ناامن بپذیرد.
در حال حاضر نیروهای خارجی افغانستان
را ترک گفته و مســؤلیت امنیت کشور را
نیروهای داخلی به عهــده دارند .از اینرو
تقویت اردو و پولیس ملی و تربیت نســل
آمــوزش دیده و مســلکی در ارگان های
امنیتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار
می آید .بــدون پوليس و اردوي نيرومند و
آموزش ديده ،برقــراري امنيت و ثبات و
تأمين صلح دوامدار ممکن نيست .با تجهیز
و تقویت نیروهای امنیتی حد اقل از تحمل
شکســتها و ناکاميهاي بيشتر جلوگيري
می توانیم.
دولت در شــرايط کنوني ناچار است ،براي
پيشبرد سياســت هاي خود ،ابتدا خود را
سر و ســامان دهد و قدرت قانونی خود را
افزایش دهد و سطح پایین مشروعیت خود
را باال ببرد .چنانچه حکومت انسجام درونی
خود را حفــظ نکند و قدرت قانوني خود را
به اثبات نرســاند ،نميتوانــد در معادالت
سياسي دستاوردي داشته باشد.

کارگران و يا سرمايه داران» و غيره دگرگون
مي شــوند .بطور خالصه مي توان گفت که
براي پوپر در زمينه حکومت کردن ،پرسش
«چه کسي» مطرح نيســت ،بلکه پرسش
«چگونه» مطرح است.
از همين جهت وي متقابال» پيشــنهاد مي
کند که بهتر اســت پرسشي فروتنانه تر را
جانشين پرسش کالســيک افالطوني در
مورد دولت کنيم و آن اينکه بپرسيم« :چه
کار مي توانيم بکنيم تا نهادهاي سياســي
خود را به صورتي سازمان دهيم که امکان
زيــان وارد کردن حکمرانــان بد و نااليق
را که فراوانند به حداقل برســاند؟» .پوپر
معتقد است که بدون تغيير در طرح پرسش
يادشده ،هرگز نمي توانيم به نظريه عقالني
در مورد دولت و مؤسســات آن و يک نظام
سياســي عادالنه نائل گرديم .بنابراين بايد
به عوض پرسش افالطوني در اين مورد که
«چه کسي بايد حکومت کند؟» ،متواضعانه
بپرسيم که« :کدام شــکل حکومتي اجازه
مي دهد بتوانيم يــک حکومت زورگو و يا
هر حکومت بد ديگــري را بدون خونريزي
برکنــار کنيم؟» .به ايــن ترتيب مي توان
نتيجه گرفت که دمکراسي امروز نيز مانند
دمکراسي  2500سال پيش در آتن ،تالشي
است براي ايجاد آنچنان نظام حکومتي که
بايد مانع عروج جباريت شود.
پوپر خاطر نشــان مي سازد که دمکراسي
به معناي «حکومت مــردم» ،نام فريبنده
اي است ،چرا که در هيچ جا مردم حکومت
نمي کنند و نبايــد هم حکومت کنند .زيرا
حکومت اکثريت به ســادگي مــي تواند
به بدتريــن نوع جباريت تبديل شــود و
حقوق اقليت را يکسره از ميان بردارد .اما
دمکراسي تنها شــکل حکومتي است که
عليرغم نام فريبنده خود و تحت فشــار
مشکالت و دشــواري هاي عملي ،توانسته
اين هدف را در مقابل خــود قرار دهد که
با وضع کردن قوانين مشــروط ،ايده هاي
عدالت ،انسانيت و بيش از هر چيز آزادي را
در چارچوب قانونيت ،تا آنجا که مقدور است
متحقق سازد .به اين اعتبار مي توان گفت
که دمکراسي از نظر پوپر نه حکومت مردم،
بلکه تجهيز نهادي در مقابله با ديکتاتوري
است .دمکراســي ها در تالشند تا به ياري
قوانين مشروط و تأسيسات ساختاري ،مانع
شوند تا جباريت ســربرآورد ،اگر چه اين
تالشها همواره قرين موفقيت نبوده است.
پوپر در تعيين سنجيدار نظام سياسي آزاد
خاطر نشــان مي ســازد که نظامي از نظر
سياسي آزاد است که نهادهاي سياسي آن
به شهروندانش اين امکان عملي را بدهد که
در صورت اراده اکثريت بتوانند حاکمان را
بدون خونريزي برکنار سازند... .ادامه دارد
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