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 Political  سياسی

  
  یدوکتور محمد ولی نيستان

 ٢٠١۶ جنوری ٢١
  

 : يا سقوطءااز دوام جنگ الی استعف
  رو استه  روبآلترناتيف ھای سياسيی که افغانستان با آنھا

  

  بخش نخست

  منظر و دورنما پس

  

  :در پيامد کودتای ھفت ثور

 ھفت ی است که در پيامد کودتایستان فصل جديدی در بحران طوالنيکنونی سرزمين ما افغان اوضاع بحرانی و پرتنش

ری ھا، و کشتارھا، ويرانگ اين حرکت ناشيانه و خام، صرفنظر از علل، اھداف،. بر کشور مستولی شد ١٣۵٧ ثور

عميقی را در مناسبات قدرت سياسی گروه ھای اجتماعی  اجتماعی مکرر و فاحش آن، تحول بيسابقه و- اشتباھات سياسی

ًکه در نتيجه اين تحول بی لجام و غيرقابل مديريت در جامعه ای عميقا سنتی و  در کشور سبب شد و خود در گردابی ٔ
اين کودتای خونين و  يکی از ميراث ھای شوم و ناخواسته ای که. ديدنگھداشته شده ايجاد کرده بود، نابود گر عقب

ر و پيشتاز در جامعه و تقويت قدرت سياسی والسيک بدفرجام به آن منجر شد، ھمانا تضعيف نقش و قدرت سياسی اقشار

درسه و مال و ، دگماتيزم مذھبی و مءٔدر نتيجه اين تغيير در تناسب قوا. بود قشر متحجر و عقبگرای مذھبی در کشور

برای  ال را مطرح ساخت کهؤمنتشر شد، نگارنده اين س» چه بايد کرد؟«ًقبال تحت عنوان  در نوشته ای که

در . ان کرداقدامی ميتو پايان بخشيدن به وضع بحرانی و خالی مشروعيت سياسی موجوده در افغانستان چه

 و سقوط کشور غنی و عبدهللاجنگ تن به تن ميان  آيا بايد خاموش نشست و ناظر«: آن نوشته پرسيده شد که

که بايد کاری کرد تا از فاجعه ای که در کمين نشسته است جلوگيری به  اين  و يا ٔدر عمق فاجعه ديگری شد

خطر را   و مقدمات اين سفر مشکل و پر ازاگر کاری بايد کرد، چه بايد کرد؟ راه نجات چيست عمل آيد؟

 »چگونه و بربنای چه مفکوره ای بايد چيد؟

 اجمالی از پس منظر و دورنمای اوضاع کنونی ارائه می شود و سپس آلترنايف ھائی در اين نوشته نخست

 .دارند افغانستان قرار در برابر مردم» چه بايد کرد؟«ال ؤمورد بحث قرار می گيرند که در ارتباط با س
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مصـــالحه و ديگـرپذيری در شعور سياسی اکثريت مردم  ٔو دريچــه  منطق و مکتب و معلم و قلم گرديد تفنگ جانشين

  .افغانستان مسدود شد

 ثور از خود بر جا گذاشت ھمانا بازشدن راه برای مداخالت عريان خارجی در ٧ ٔديگری که واقعه ميراث تباھکن

دولتداری قھرآميز کودتاچيان و  ٔسياسی ضد اسالمی، فرامين اصالحی غيرقابل تطبيق، و شيوهايديولوژی . کشور بود

در برابر نظام (دين و مذھب به ابزار استثنائی بسيج مردمی  ٔحاميان داخلی و خارجی شان سبب شد تا از يکطرف داعيه

ی فرار از مرکز که در دوران سلطنت شود و از سوی ديگر فرصت برای ظھور مجدد نيروھا تبديل) و تجاوز» ادحال«

ٔاستفاده از قوه قھريه دولت سرکوب و وادار به سکوت شده بودند، در قلمرو کشور با ٔنيروھای بيدارشده . فراھم آيد ٔ
ْلسانی در اطراف داعيه دفاع از دين گرد آمدند و به سرعت خود /ئی منطقه/ بر مناسبات قومیءافرار از مرکز، با اتک ٔ

حيثيت خط مقدم دفاع از  در نتيجه، افغانستان. ، تسليحاتی و تمويلی خارجی پيوند زدندقدرتھای ايديولوژيک عرا به مناب

اعتدال پسند به مرکز برخورد داغ ايديولوژيک  خود کسب کرد و از يک کشور غيرمنسلک وه اسالم و جھان اسالم را ب

در اين جريان، نيروھای به . مبدل شد) ت ھای ناتو و وارسازورآزمائی ميان پک و آخرين ميدان(ميان اسالم و غيراسالم 

ِجھادی به فرق مختلف  اصطالح متضاد تقسيم شدند و اين  تسليحاتی مختلف و بسی/ايديولوجيک/وابسته به مراجع مالیَِ

  .    آسان و ھموار ساختامر راه را برای مداخالت و رقابت ھای مخرب خارجی در کشور

  

  : سياسیفقدان مشروعيت نظام

ثور از خود برجا گذاشت ھمانا ظھور خالی مشروعيت  ٧ بارترين اثری که کودتای که مصيبت مع ھذا، شکی نيست

ٔ در نتيجــه تضعيف و ءاين خــال ١. در افغـانستـان بود)legitimacy of the political system( سيــاسی نظام
تاريخی مدعيان قدرت سياسی، منافع و قدرت طلبی ھای  ٔباالخره سقوط قدرت مرکزی، عقده ھای تراکم يافته

، و پيچيدگی ھای ناشی از مداخالت خارجی و قيموميت سياسی، در )فرار از مرکز مايل به(سرکردگان قومی و مذھبی 

. و نابود ساخت ھزار انسان بيگناه را ھمراه با سرنوشت صلح و ثبات در خود بلعيدباز کرد و حيات صدھا  کشور دھن

مشــروعيت  خورشيدی بدينسو، کشــور در آتش فقدان ١٣۵٧ بدين ترتيب، طوری که برھمه پيداست، از ھفتم ثور ســال

 حمايت ھای مزورانه و زور، ِظام سياسی مـی سوزد و ھيچ گروه يا جماعتی قادر نبوده است که علی رغم اعمالن

ْآشکار و مخفی خارجی، و استفاده از داعيه اسالم و يا ًتجددگرائی، نظامی را پايه گذاری کند که واقعا از مشروعيت  ٔ

     .خود جلب کرده بتوانده برخوردار بوده و حمايت ھمگانی را ب سياسی و حقانيت مردمی

افغانستان و سقوط نظام تاريک و قرون  ياالت متحده بهکه منجر به ورود نيروھای ا ٢٠٠١  سپتمروقايع يازدھم

ًبرابر قشر روشن افغانستان گشود و اقشار زيرين جامعه را، اقال برای  ٔوسطائی طالبانی گرديد، روزنه اميدی را در

ه بود ک اميدواری چنين. مظالم و تعصبات مذھبی طالبانی و زورساالری تفنگداران جھادی نجات بخشيد مدتی، از شر
                                                 

را که  ومت، مؤسسات و اشخاصیشناسی به حيث حالتی تعريف می شود که در آن اعضای اجتماع، حک مشروعيت در علم سياست و جامعه  1
که تحت حکم قرار ) اتباع(شود تا کسانی  پنداری، سبب می موجوديت چنين. رانند، در امر حکمرانی محق و شايسته بپندارند بر آنھا حکم می

  .ده داشته باشند، پذيرا شوندعھ ميان آنھا و حکمران وجود دارد بپذيرند و وظايفی را که بايد در قبال مرجع حکم به ٔدارند، سلسله مراتبی را که
. مشروعيت سياسی برخوردار است شود که نظام حاکم از احساس و پندار ميان اعضای اجتماع عموميت پيدا کند، گفته می ھرگاه اين

ده و نظم عمومی جمعی در اجتماع از مؤثريت و اتفاق نظر بيشتر برخوردار ش مشروعيت حکم يا نظام سياسی، بالنوبه، سبب می شود تا
امنيتی اجتماع را سھولت /ھای سياسی وجود چنين پذيرش عمومی حق حاکميت حکمران، کار ايجاد نظم و حل معضله. پنداشته شود عادالنه

  .ضروری است، می کاھد بخشيده و از ھزينه ھائی که برای ايجاد نظم اجتماعی
  :عارف پرنستن در آدرس انترنيتی ذيل مراجعه کردبه وبسايت دايرة الم ٔبرای بحث مزيد درباره مفھوم مشروعيت ميتوان

http://pesd.princeton.edu/?q=node/255 
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نظام  موکراسی، به مشکل عدم مشروعيتطريق بذر تخم د  اياالت متحده در ھمکاری با ياران جھانی خود بتواند از

  . مشروع شان بسپاردٔسياسی در افغانستان نقطه پايان گذارد و سرنوشت مردم را به مردم و نمايندگان

ٔم سپرده نشد، بلکه ذريه داخير نشان داد که نه تنھا سرنوشت مردم به مرد وقايع چھارده سال نيز در زير  موکراسیُ

ارزان قيمت و البراتوار جنگ عليه  ٔچکمه ھای خونين جنگ ساالری و افراطيت لگدمال شده و کشور به يک مستعمره

اقتصادی استوار باشد، /موکراسی و عدالت اجتماعیبر پايه ھای د رفتنظامی که انتظار م. ی مبدل گرديدتروريزم جھان

ِو سرقت دارائی ھا و رأی مردم، به اوليگارشی جھادی و کارخانه تقسيم امتيازات و  طريق سياست مصلحتیاز ٔ 

    .غارتگری حکومتی استحاله کرد

در داخل  ٔساله جنگ، بحران مشروعيت سياسی، و نبود کدر سالم رھبری بسی از ما افغان ھا را، چه دوام سی و ھفت

سياسی کشور مأيوس ساخته و سبب شده  ٔتن راه حل عملی و قابل تطبيق برای معضلهو چه در خارج از کشور، از ياف

 از اين جـاست کــه بســـی از. ھای گذشته، با عدم اطمينان و بدبينی نگاه کنيم ٔاند تا به آينده، در سايه ابھامات و نارسائی

سازند و از تفکر در باب آينده   مصروف میٔعقــول برجسته ما خود را به شرح و بسط و نقد گذشته ھای دور و نزديک

عده ای ھم با شدت و حدت تمام از حالت . می کنند ِجوی جدی در راه برون رفت از بحران کنونی حذر و و جست

 ٔکفايت و نارسای حکومت تحت الحمايه کنونی می پردازند، بدون انتقاد از دستگاه بی کنونی اظھار بيزاری کرده و به

. ٔچندين مجھوله کنونی را داشته باشد ٔرائه کنند و يا به فرمولی دست يابند که توانائی حل معادلهکه بديل بھتری ا اين

ٔی که در نتيجه پيچيدگی ور دست اندرکار اند، با سردرگميسياست کش ًطوری که پيدا است، حتی آنانی که عمال در
ای را  مان روزگار سپرده و انتظار معجزهشان شده است، سرنوشت خود و کشور را به چرخش بی ا اوضاع عايد حال

  . افتاده است، نجات بخشندْدارند تا خود، و به زعم خود، مملکت را از انھماک در گردابی که در آن گير

ِامروز چنين می نمايد که بحران مشروعيت نظام سياسی در افغانستان به اوج شدت خود با اين حال، رسيده و کشور و  ِ

ٔمشروعيت نه تنھا قوه اجرائيه را از  بحران. رو ساخته استه الت بس ناميمون و خطرناک روبرا با احتما مردم آن
را نيز به فلج )  و قضائی تقنين(باز داشته است، بلکه دو قوای ديگر  اقدام و عمل در راه تأمين امنيت و نظم اجتماعی

  .بی سرنوشتی و سردرگمی دچار ساخته است سوق داده و به

صورت  تواند، در بحرانی که امروز در اثر فقدان مشروعيت سياسی در کشور ظھور کرده است، می ر،در بيان مختص

ًمحتمال منجر به تجزيه و تالشی قلمرو  که در نھايت،(دوام، راه را به سوی تجديد جنگ داخلی تمام عيار و دوامدار 

ع مستعمراتی کنونی کشور حقانيت و توجيه دوام و استحکام مزيد وض ھموار سازد و يا برای) سياسی کشور خواھد شد

سياسی  در ھردو صورت، دوام عدم مشروعيت سياسی کنونی می تواند صلح و ثبات، استقالل. آورد عملی فراھم/قانونی

مديريت مقابل سازد؛ زيرا نظام سياسی  و تماميت ارضی افغانستان را با تھديدات بدتر از امروز و ھرج و مرج غيرقابل

نتواند امور زندگی سياسی خود را، خود، بر بنای مشروعيت سياسی  کند که اگر ملتی ِ امروزجھان حکم میداروينستی

ی بگذارد مديريت کند، يا بايد محو و مدغم شود و يا بايد استقالل خود را در گرو قدرت حمايتي و تأمين حقوق شھروندی

  .که توانائی چنين مديريتی را دارد

  

  :دورنمـــــا

تمام در حال تحول  يادآور شد که امروز چشم انداز و معادالت سياسی جھان و اطراف افغانستان با سرعت جا بايددر اين

سياسی بخش ھائی از آسيا و افريقا را به دنبال داشته  ٔاز احتمال بعيد به نظر نمی رسد که اين تحول، تجديد نقشه. اند

 شود، افغانستان به حيث يک کشور ضعيف، درحال جنگ، و تجديدنظری دامنگير آسيا در صورتی که چنين. باشد
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حمايت از دھشت  تغيير موضع پاکستان در رابطه با. اداره نخستين کانديد برای اشتمال در آن خواھد بود غيرقابل

روابط درازمدت و استراتيجيک امريکا و  ٔافگنی، نياز و عالقه روز افزون چين و ھند به بازارھای منطقه، دوام

ايران،  ھای اقتصادی درازمدت روسيه، و بھبود روابط جھان غرب با ليس با پاکستان، نيازھای امنيتی و معضلهانگ

تواند سبب  چنين تنزلی می. ارزش استراتيجيک افغانستان در محاسبات جھان غرب خواھد انجاميد بدون شک، به تنزل

  .         منطقه سپرده شود يک يا چند کشورگردد تا سرنوشت افغانستان يک بار ديگر به دستان آتش افروز

مردم آن وحدت و  نام افغانستان باقی بماند وه ٔدر چنين حالتی، اگر بنا باشد کشوری در نقشه جھان ب با اين دورنما و

خارج از کشور، بر نااميدی و يأسی که در باال  استقالل خود را حفظ نمايند، الزمی است افغانھا، چه در داخل و چه در

سکوتی را که برای آسودگی جسمی و روانی فردی بر لب گذاشته اند بشکنند؛ زيرا  به آنھا اشاره شد، غالب آيند و مھر

مردم، بر سرنوشت   و از طريق دزدی رأی و خيانت به اعتماد نيست آنانی که با حمايت قدرت مندان خارجی شکی

تواند دوام قيمومت، عقب مانی، و حتی تجزيه و  ند که میکشور ما حاکم ساخته شده اند، به تطبيق پروژه ای مؤظف ا

گی بيرون رويم و روزمر از غشای نرم زندگی  حقيقت تلخ ايجاب می کند تا اين. تالشی کشور ما را در پی داشته باشد

         .نديشيميختی که در پيش رو داريم مجدانه بٔبه پيچيدگی ھای آينده س

از دوام و   ديگر تأکيد کرد که کليد پايان بخشيدن به وضع بحرانی کنونی و جلوگيریبايد يک بار در اخير اين بخش

چنانکه آگاھان امور مستشعر اند، آرمان  .تکرار آن در آينده ھمانا نھادينه ساختن مشروعيت سياسی در کشور است

از روزھای آغازين قرن است که از شروع نھضت مشروطيت در کشور  ِمشروعيت نظام سياسی در افغانستان، آرمانی

خارجی  ٔعديده، من جمله موانع ناشی از ساختار قبيله ئی جامعه، استبداد داخلی، و مداخله بيستم تا کنون با موانع

مشروعيت به نظام سيــاسی در کشور  اين بار نيز امر بخشيدن. ٔبرخورد کرده و نتوانسته است جامه عمل به تن کند

رسيدن به . ملی و مبارزه با داعيه ھای آتش افروز قبيله ئی است مستلزم اجماع و درايتکــار ساده و سھلی نبوده و 

 يک ٔملی محض از طــريــق بــحث و مناظره آزاد و صادقانه و تمرين جدی و دوامدار در راه چنين اجماع و درايت

  .ميسر خواھد شد) inclusiveness(ديگر پذيری و ديگرپذيری 

اوضــاع   نخست، با تذکار نکاتی چند در باب واقعيت ھای موجود در کشور، مجملی ازنوشته، در بخش دوم اين

ھائی مورد بحث قرار خواھند گرفت که  گی سياسی حاضر ارائه خواھد شد و سپس آلترناتيفناھنجار و حالت بی اراد

ٔمحتمال آينده کشور را رقم خواھند زد خروج از   ٔا راه ھای ممـکنهسوم نوشته سعی به عمل خواھد آمد ت در بخش. ً

سوی ختم بحران و ايجاد يک نظام سياسی ه ٔشوند تا باشد روزنه اميدی ب خالی مشروعيت سياسی کنونـی شناسائی

  .گشايش يابد مشروع در کشور

  

   لپايان بخش او

  

 

 

 
 


