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ترس از بازگشت به گذشته تاریک!

ــــــــــسرمقاله

حلقه مفقوده پیشرفت
افغانستان

محمدرضا هویدا

رئیس جمهوری ،روز گذشــته در افتتاحیه نمایشــگاه تولیدات
زراعتی کشور به نکات اساســی و اصولی در مورد اقتصاد کشور
پرداخت .او تصویر روشــنی از وضعیت اقتصاد ،ضعف ها و کاستی
هایی که افغانستان با آن مواجه است را بر شمرد.
او گفت که افغانستان باید به زراعت پیشرفته و مدرن دست یابد تا
بتواند به خود کفایی برسد.
 واردات مواد زراعتی تا این حد ،اقتصاد و زراعت افغانســتان راآسیب زده است و باید از این وضعیت نجات یابیم.
 شهر و روســتا به یکدیگر وصل نیســتند ،و این خود به ضررروستایی تولید کننده و شهری مصرف کننده است.
 غصب زمین در کشور جریان دارد و باید متوقف شود. منابع آبی به خاطر عدم مدیریت صحیح از بین می روند .و...بسیاری از مردم ،و آگاهان مســایل افغانستان که با خصوصیات
رئیس جمهوری از گذشــته آشنا هستند ،به خوبی می دانند که او
در بیان مشکالت و توضیح و تشریح وضعیت ،دانشمندی برجسته
و تحلیل گر توانمندی اســت ،همان گونه که ریاست اجرائیه نیز
در بیان مشــکالت و نواقص و کاستی ها ،همانند ریاست جمهوری
توانایی فوق العاده ای دارند .اما نفس اشتراک ریاست جمهوری در
نمایشگاهی زراعتی از تولیدات داخلی افغانستان که بعد از مدتها در
کابل برگزار می گردد ،وضعیت اقتصاد افغانستان را نشان می دهد.
در کشور زراعتی و مالداری مانند افغانستان ،چنین نمایشگاهی نه
بعد از ماه ها ،بلکه باید به تکرار و دفعات در شهرها و والیات مختلف
و داخل و خارج باید برگزار گردد ،آن هم نه برای معرفی محصوالت
بلکه برای رشد و توسعه صادرات و یافتن بازارهای قوی دیگر.
بدین لحــاظ باید به دنبال حلقه مفقوده بود .وضعیت نابســامان
اقتصاد ،کار و ســرمایه گذاری و برنامه ریزی اقتصادی بر کســی
پوشــیده نیست .تمام آنچه در ســخنرانی رئیس جمهوری گفته
شد ،در طول مدت چهارده سال گذشته از زبان مردم و رسانه های
گروهی و سرمایه گذاران فریاد زده شده است .رئیس جمهوری به
خوبی می داند که حلقه مفقود در اقتصاد و سیاست افغانستان ،عدم
مطابقت شــعارها با عمل ها است .طرح و برنامه هایی که مسئوالن
شعار می دهند ،با عمل شان از زمین تا آسمان تفاوت دارد .تیم های
برنده انتخابات ریاست جمهوری که اکنون دولت را تشکیل داده اند،
اگر به ســخنرانی ها ،وعده ها و وعیدهای شان در این روزها گوش
بدهند ،متوجه خواهند شد که میان عمل و حرف شان چه فاصله
وحشتناکی وجود دارد .وزیران می توانند به برنامه های کاری شان
که برای وکال در پارلمان ارایه شده است ،مراجعه کنند.
دولت افغانستان نتوانسته از حرف و شعار فراتر برود .برنامه هایی
که وزرا ،روئسا و مســئوالن دولتی شــعار می دهند ،با عمل به
آنها هیچ همخوانی ندارد .به عنوان نمونه ،از وعده های ریاســت
جمهوری برای حذف ادارات غیر ضروری و موازی گرفته تا ساختن
ادارات کامال موازی در این روزها فاصله عجیبی دیده می شود .در
حالی که طبق قانون اساسی رئیس جمهوری دو معاون دارد ،شخص
دیگری با عین صالحیت معاون در دستگاه دولت تعریف می شود.
یا موارد مشــابهی که افرادی به صالحیت وزیر و  ...از سوی دولت
تعریف می شوند.
در این روزها که باید دولت به حل مشــکالت اقتصادی ،امنیتی و
سیاسی کشــور بپردازد ،اما دولت به ساختن و معرفی دهها پست
مشــاور و کارشناس و دیگر پست های غیر ضروری مشغول است.
میلیاردها دالر که در چهارده ســال گذشته وارد افغانستان شده،
بیشــتر در موارد غیر ضروری و حتا غیر قانونی به مصرف رسیده
است .اینها همه مواردی هستند که افغانستان را تبدیل به مصرف
کننده محض کرده است.
نبود امنیت ،ســرمایه گذاری در افغانستان متوقف ساخته است،
نبود حمایت از تولید کنندگان و زارعان افغانستان آنها را در رقابتی
نابرابر با کاالهای وارداتی قرار داده اســت و مجبورشان ساخته تا
ضرر را متقبل شــوند .برنامه های بدون پشتوانه علمی و عملی و
طرح های سلیقه ای ،تبعیض آمیز امکان پیشرفت را از افغانستان
گرفته است.
دولتمردان باید فاصله شــعار و عمل را کاهش دهند ،به آنچه می
توانند اذعان کنند و به آنچه نمی توانند دل نبندند و بر زبان نیاورند،
صادقانه با مــردم در میان بگذارند ،در این صورت ،حد اقل اعتماد
میان مردم و دولت برقرار خواهد شــد ،و آن خود سرمایه بزرگی
برای افغانستان است.

در حال و هوای این روزها وضعیت جامعه به
شدت نگران کننده به نظر میرسد .ساختار
جامعه به ساختمانی شبیه گردیده است که
از همه سوی در حال ریزش است و چیزی
نمانــده که موجودیتش بکلــی در معرض
نابودی قرار گیــرد .چالشها و تهدیدهای
جدی که مردم بدان روبرو میباشند بسیار
گسترده و عمیق است.
این نگرانــی را می تــوان در عرصه های
مختلف به وضوح مشــاهده کرد .هرگونه
تالش برای کتمان یا پوشاندن و نیز توجیه
آن به نظر می رســد تالشی بیهوده خواهد
بود .اکنون زمان آن است که واقعیت ها را
آنگونه هســتند بیان داشت و دید .فرار از
واقعیت و توجیه ناموجه آن احتماال وضعیت
را وخیم تر خواهد ساخت .بعضی ها بدین
گمان هســتند که بیان عریان واقعیت ها
ذهن جامعه را بیــش از پیش مخدوش می
سازد .حال آنکه طی چند سال تجربه نشان
داده اســت که کتمان و یا توجیه واقعیت
جامعه و نظام را عقب رانده است.
بنابراین برای تشریح موضوع نوشتار یعنی
ترس از بازگشت به گذشته تاریک شواهد
فــراوان در عرصه های مختلف وجود دارد.
بطور نمونه شدت گرفتن ناامنیها در کشور
نه تنهــا جان مردم را به خطــر انداخته و
هرگونه مصئونیت را از زنان و مردان و حتا
کودکان گرفته است ،بلکه باعث اخالل در
زندگی عادی مردم و بــروز نارضایتیهای
گســترده در میان آنها نسبت به حکومت
شده است .آنچه در کندوز و غزنی گذشته
و می گــذرد ،همین طــوری نگرانی ها و
بالتکلیفی های که در سایر والیات و مناطق
وجود دارد؛ انفعــال و ناتوانی که حکومت
گران را در مرکز و والیات در خود پیچانده
است ،قوت یافتن عناصر و فاکت های اخالل
کننده امنیت و زندگی و نظام هرکدام سبب
گردیده است که امنیت فیزیکی و روانی از
جامعه گرفته شــود .مردم با گذشت هرروز
بیشتر در گرداب ناامنی فرو رفته و خود را
در معرض خطر و نابودی میبینند .طبیعی
به نظر میرســد که در نخســتین مرحله

عبداهلل هروی

حکومت به دلیل ناتوانی و ضعف در تامین
امنیت و مقابله با مخالفین مورد بدگمانی و
مخالفت مردم قرار گیرد .حمالت گسترده و
خونین در کندوز و غزنی و حمالت انتحاری
در کابل و والیات میزان این نارضایتی ها را
به شدت افزایش بخشیده است .استیصال
و درماندگی دولتمردان سبب گردیده است
که با اتخاذ تصامیم گیج کننده وضعیت را به
سود مخالفین جهت دهند.
در عرصــه اقتصــادی و اجتماعی بیکاری
گســترده از عمدهتریــن دالیــل دیگر
نارضایتیهای مردم از حکومت میباشــد.
اکثریــت مردم بــه گونههــای مختلف
نارضایتیشــان از اوضاع کنونی کشور و
ادامه زندگی در شــرایط ناگوار موجود را
بیان میدارند .آنها نسبت به اوضاع امنیتی
و اقتصادی در کشور به شدت بر مسئولین
انتقاد دارند .بســیاری از مردم عادی بدین
باور هســتند که با روی کار آمدن حکومت

بحث از كارويژههاي عام احزاب ،موضوعي بسيار
مستوفاست و به اين دليل در اين جا تنها خالصهاي
از آنها ،ذكر ميگردد:
 .1ارتباط مستقيم با پديده انتخابات و انجام دادن
بهينه آن با شكل دادن به افكار عمومي ،گزينش
نامزدها ترتيب و تنسيق كار انتخابشدگان.
 .2حزب داراي نقش آموزشي نظري و عملي تودهها
در حوزه مشاركتسياسياست و انگيزه الزم اين
امر را فراهم ميســازد .از سويي با اطالعرساني
دقيق ،شــهروندان را از تصميمها و مقاصد قدرت
سياسي آگاه ميسازد و واكنش الزم را در قبال اين
مقاصد در آنها ايجاد ميكند )9( .ضمن آن كه افراد
را از دنياي انزوا و گره خوردن با مســائل گروهي
خارج ميسازد؛ از اينرو حزب يكي از اصليترين
كارگزاران توسعه سياسي است.
 .3حزب ،عامل ادغــام اجتماعي و جامعهپذيري
سياسي افراددرسطوحفردي،گروهي و اجتماعي
است و از اين طريق و با عضوگيري در حفظ نظام
سياسي و سازگاري آن با محيط مؤثر ميافتد.
 .4احزاب يكي از مناسبترين مجاري را براي اعمال
كارويژههــاي ارتباطاتــي  -در حوزههاي روابط
اجتماعي سياسي  -تشكيل ميدهند.
 .5احزاب ميتوانند ابزاري براي استخدام سياسي،
تربيت كادرهــاي اداره حكومت و رســيدن به
مشــاغل و مناصب سياسي به شيوه مدني باشند
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و ايــن توانرادارندكهفرصتهايي را براي
تحرك اجتماعي به سوي باال ايجاد كنند
وشايستهساالريراتقويتوترويجنمايند.
 .6برخورد و انتقاد از حكومت و ســعي در
جلوگيري از انحــراف حكومت اكثريت از
معيارهاي ارزشي و مصالح و منافع مليبا
نظارتدائموجلوگيريازاستبدادتودهايوف
ردي.
 .7نهادينــه كردن فعاليتهاي سياســي،
افزايش بينش و آگاهي سياســي فرد و
جامعه و جلوگيري از بياعتنايي و انفعال
سياســي  -اجتماعي مــردم و تبديل
مشــاركت تودهاي به مشــاركت فعال و
سازمانيافته.
 .8باال بردن ضريب صحت تصميمگيريهاي
سياسي و سياســتگذاريهاي راهبردي و
كاهش احتمال خطا با افزايش مشــاركت
و تضارب آراء در ســطح نخبگان و عموم
جامعه.
 .9توان عظيم حزب در بســيج عمومي
عاملي اســت كــه توفيــق طرحهاي
خوديــاري و خودبســايي ،حفظ امنيت
كشــور در شــرايط اضطراري و جنگي
وبحرانيراافزايشميدهد.
 .10مشروعيتسازي،فرايندياستكهاحز
ابباعملكردصحيحخويش ،حفظ وتداوم
نظام سياســي را بدين وســيله افزايش
ميدهند.
 .11تعيين شناســنامه حزبي براي كليه
طالبان فعاليتهاي سياســي اعم از افراد و
گروهها كه خواه ناخواه فعاليت و ارتباطات
سياســي آنها را با يكديگر و دولت آسان
ميكند.
ب) كارويژههاي خاص
اگر چه كارويژههاي عــام احزاب به طور
غيرمســتقيم ،در بردارنده ثبات سياسي
و امنيت اســت يعني با افزايش و تقويت
توسعه سياسي به اين هدف نائل ميشود
 اما احزاب مســتقيما عامــل بازدارندهخشــونت و بيثباتي سياسي هستند و
همانند دريچههاي اطمينان عمل ميكنند.
اما نحوه اين كنش و فرايند چگونه است؟
در پاســخ بايد گفت احزاب سياسي – به
قــول موريــس دورژه – ميتوانند افكار
عمومي را تثبيــت كنند ،و بدون آنها اين
افكار متغير است” :احزاب ،عقايد مشابه
را هماهنگ ميســازند ،اختالف فردي را
كاهش ميدهند ،مسائل با جنبه شخصي را
سوهان زده ،آن را در چند خانواده بزرگ
معنوي مستهلك ميسازند .اين كار بزرگ،
سنتز بسيار مهمي است )10( ».كه نتيجه
آن وحدت عقايد مشابه ولي متفرق است.
همين نقش ،احزاب جامعه را از تالطمهاي
بزرگ سياســي و اجتماعي بازداشــته و
تمايالت و خواستهاي متعدد و متنوع آنها
را در مسيرهاي مناسب و از قبل تعيين و
هدايت شده قرار ميدهد؛
“هنگامي كه اصالح نهادها به موقع انجام
نگيرد و دولتها و احــزاب در رفع عيوب
و نقايص نهادها پيشــي نجويند و نهادها
را در مســير اصلي و واقعــي خود قرار
ندهند ،بيحسي اجتماعي ،محرك ايجاد
انفجارهاي انقالبي ميگــردد كه كنترل
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وحدت ملی ،مشــکالت مــردم در تمام
عرصههای زندگی بیشــتر شده و هرگز
گمان برده نمیشــد که وضعیت تا بدین
اندازه نگران کننــده و وضعیت اقتصادی
فلج گردد .اگر نیــم نگاهی به ارزش پول
افغانــی در برابر ارزهای خارجی داشــته
باشیم ،کاهش شــدید ارزش پول افغانی
در برابر ارزهای خارجی به روشــنی نشان
دهنده وخیم بــودن اوضــاع امنیتی و
سیاســی و بخصوص وضعیــت اقتصادی
میباشــد .چنین شرایطی تا بدانجا نگران
کننده و جدی است که بعضی از شهروندان
معتقدند با آنکه اوضاع امنیتی در کشــور
بســیار نگرانکننده میباشد اما بیکاری
و فقر مشــکل دیگری است که دامنگیر
مردم شــده و عواقب خطرناکی را پیش
روی مردم قرار داده اســت .به هرروی با
توجه به شکایات گسترده مردم از مشکل
بیکاری در مناطق مختلف کشور ،تعدادی

از شهروندان کشــور ادامه این وضعیت
را خطرناک دانســته و میگویند در کنار
ناامنی ،مشــکل بیــکاری ،درد مردم را
چندبرابر ساخته است .در این میان جوانان
تحصیلکرده که از دانشگاه فارغ التحصیل
شده اند هم چنان خیل و صف بیکاران در
کشــور را افزایش میبخشد .این در حالی
اســت که رهبران حکومت مشغول چانه
زنیهای سیاســی بر سرتقسیم موقف و
پستهای حکومتی بر اساس سهمیه جناح
بندی و گروهی خود هســتند و مردم را
بکلی فراموش کرده اند .حال آنکه جامعه و
نظام سیاسی اساسا ضرورت به این دارد که
مسئوالن در پی هماهنگی بیشتر نهادهای
مسئول برآمده و طرح های را روی دست
گیرند که به کنترل و مهار وضعیت وخیم
کنونی منجر گردد .اما متاســفانه تاکنون
اقدام الزم و فوری و قاطع در این رابطه به
چشم دیده نمی شود.

احزاب ،ثبات و امنیت
بهرام اخوان كاظمي

آن از دست دولتها خارج ميشود .جوامع
در تالطم انقــاب خونين و انتقام جويانه
مدعيان اصالحطلب به هرســو كشيده
ميشوند)11( ».
بدينترتيب «احزاب سياسي به مثابه سد
و كانالهايي عمل ميكنند كه انرژي متراكم
تودهها و حالت عصيــان و طغيان آنها را
تبديل به ســكون و آرامش نموده و با به
جريان انداختن آن در مجراي صحيح خود،
نه تنها جلوي تخريب ساختارهاي سياسي
اجتماعي و را ميگيرند بلكه در جهت حفظ
و تداوم حيات نظام سياسي به كار ميروند
( )12از ســويي احزاب ميتوانند با نقش
خود ،بيثباتيهاي برآمده از فرايند توسعه
و نوسازي را كاهش دهند؛ هانتينگتون در
اين مورد معتقد اســت كه چون نيروهاي
جديد اجتماعي كه طي فرايند نوسازي به
وجود آمدهاند خواهان مشاركت سياسي
گسترده هستند از اين رو ثبات جامعه در
گرو آن است كه بتواند اين سطح فزاينده
مشاركت سياســي را جذب نمايد .احزاب
– بهويژه در صورتي كه قبل از گســترده
شدن سطح مشاركت به وجود آمده باشند
– ميتوانند چونان ابزارهاي نهادي اصلي
براي سازماندهي اين مشاركت سياسي به
شكل سازنده و مشروع عمل نمايند .به نظر
هانتينگتون ،تركيبي از مشاركت گسترده
و سازماندهي قوي حزبي ميتواند مانعي بر
سر راه بروز خشونت و سياست نابهنجار
باشــد .در صورتي كه احزاب سياســي
ضعيف باشــند خطر مداخله نظاميان در
سياست افزايش مييابد .بدين علت ثبات
هر نظام سياسي در حال نوسازي بستگي
به قدرت احزاب سياســي آن دارد و يك
حزب هم زماني ميتواند قدرتمند باشــد
كه از حمايت قوي و نهادينه شده تودهها
برخوردار گردد)13( .
بنابراين احزاب سياسي از يك سو نتيجه
فرايند تحوالت سياسي اجتماعي اقتصادي
هستند و از سوي ديگر ميتوانند از طريق
افزايش توانايي جامعه براي حل بحرانهايي
همانند همگرايي ،مشاركت ،مشروعيت،
هويت و توزيع ،تغييرات بيشــتري را در
جهت حفظ و ثبات نظام سبب شوند؛ نيز

قسمت سوم

احزاب سياسي ميتوانند از طريق فراهم
ساختن ايدئولوژي ،رهبري يا فرصتهايي
براي مشــاركت سياســي ،يا تركيبي از
اين ســه ،براي دولت مشروعيتسازي
كنند و بــا فراهم آوردن ابــزاري براي
انتقال مسالمتآميز قدرت در درون يك
نظام حزبي رقابتي ،بــه اقتدار حكومت
مشروعيت بخشــند ( )14و اين واقعيت
ضروري را ثابــت كنند كه حكومت صرفا
عرصه جوالن تعــدادي از نخبگان يا يك
اليگارشي بيگانه از جامعه كه حتي صفات
نخبگي اقل را نيز ندارد ،نيست.
احزاباينقابليترادارندكهدرخاللوازطري
قجامعهپذيريسياسياوالفرهنگسياسي
را تقويت كننــد و ثانيا الگوهاي فرهنگي
رقابت و تعامــل سياســي را قانونمند
ومصالحهآميز كنند كه ايــن دو كاركرد
ضامن تداوم و حيات سياسي يك نظام به
شمار ميرود.
جالب اين جاست كه امروزه حتي احزاب
مخالف را نيــز به نحوي در تثبيت و حفظ
سيستم سياسي سهيم ميدانند؛ يكي از
كســاني كه به خوبي جنبه مثبت احزاب
مخالف را نشــان داده اســت “ژرژ الوو”
جامعهشناس فرانسوي است كه در مورد
حزب كمونيست فرانسه ،تحقيقي انجام
داده اســت ( )15و از نقش تريبوني اين
حزب كه ما آن را “دريچه اطمينان” ترجمه
ميكنيم نام ميبرد“ .الوو” نام تريبون را از
“تريبون دوالپلب»  1در رم .باستان گرفته
اســت ،يعني همان جا كه مردم پابرهنه
جمع ميشــدند و صداي خود را به گوش
كنسول ميرســاندند و سپس خوشحال
از اين كه فرياد خــود را زدهاند ،آرام به
خانههاي خويش بازميگشتند و بدينسان
نظام را از خطر شــورش و دسيسه آنها،
واميرهيد .به نظر «الوو» حزب كمونيست
فرانسه تا ســال 1965كه به سوي كسب
قدرت از طريق انتخابات متمايل شد ،در
عين ضديت با نظام بورژوازي نقش دريچه
اطمينان را بازي و در نتيجه به حفظ نظام
كمك ميكرد .نظر «الوو» كامال درســت
مينمايد زيرا قرائن نشــان از آن دارند
كه چنان چه تمامــي درها به روي برخي

موردی دیگر که هــم وخامت اوضاع را به
نمایش میگذارد و هم نگرانیها را نسبت
به آینده کشــور تشــدید میسازد فرار
روزافزون و مهاجرت دوباره شــهروندان،
بخصوص جوانان و تحصیلکردگان میباشد.
بر اساس اظهارات ریاست پاسپورت کابل،
روزانه دوهــزار نفر پاســپورت دریافت
میکنند .هــم چنین روزانــه نزدیک به
هفت هزار فرمه درخواســت پاسپورت به
ریاست آن اداره میرســد .با وجود این
مســئولین حکومتی یا بی تفاوت هستند
و یا درگیر کشمکشهای فرعی و شخصی
و جناحی میباشند .واکنش آنان در برابر
این وضعیت توصیه به عدم فرار اســت.
آنان تاکیــد دارند که جوانان باید در برابر
مشــکالت مقاومت نمایند .دولتمردانی
که چنین توصیه های ریش ســفیدانه می
فرمایند هرگز از مســئولیت خود و اقدام
های الزم و شناســایی علل و زمینه های
این فرار های بزرگ را بیان نمی دارند .حال
آنکه فرار شهروندان و جوانان و بخصوص
تحصیلکردگان گذشته از این که اعتبار و
حیثیت کشور و حکومت را زیر سوال برده
و ســقوط میدهد؛ از جانــب دیگر ضربه
هولناکی را بــر پیکره جامعه برای امروز و
فردا وارد میسازد .در این تردیدی نیست
که نیــروی کار انســانی و آن هم نیروی
خالقه جوان از مهــم ترین و بزرگترین و
قابل اعتمادترین نیروی یک کشور است.
تا نیروی انســانی در یک جامعه به اندازه
کفایت و کیفیت موجود نباشد توسعه در
آن جامعه نیز امری خیالی و دور از واقعیت
ودور از دسترس خواهد بود.
بنابراین الزم است که رهبران حکومت و
مســئولین از خواب غفلت و غفلت زدگی
بیدار شده و به منازعات شخصی و جناحی
پایان بخشند و فکری برای کشور و مردم
ســرگردان و نگران بردارند .در غیراین
صورت با سقوط وضعیت آنان نیز از مصایب
آن در امان نخواهنــد ماند .باال تر از همه
این که آنان در برابر مردم بر اساس قانون و
وجدان انسانی مسئول و پاسخگو هستند.
از اقشار يا نيروهاي اجتماعي يا طيفهاي
عقيدتي بســته شــود ،در واقع راه براي
تروريسم جو خشونتج و در نتيجه تزلزل
سيستم بازميگردد.
امروزه نظريهپردازان دموكراســي ،وجود
اپوزيسيون و احزاب وابسته به آن را عامل
حيات اين نوع انديشــه و نظام سياسي
ميدانند و نوع سالم آن را روح دموكراسي
پارلماني به شمار ميآورند؛ زيرا در اين نوع
حكومت ،اپوزيسيون نقشي حياتي بازي
ميكند و به ادعاي اصحاب دموكراســي،
در برابر اســتبداد احتمالي حزب حاكم
نقش مهمي را برعهده دارد .اينان معتقدند
وقتي كه همه گروهها در قوه مقننه درباره
اليحهاي بحث كنند ،برتري مجلس ممكن
ميشود .اپوزيســيون كارآمد ميتواند از
قانونگذاري نامطلوب كه ممكن است از فكر
و ذهن رهبران دچار بيماري قدرت ،برآمده
باشــد و در مرحله تصويب مجلس براي
خشنود كردن رأيدهندگان آنها با شور و
شوق طرفداري شود ،جلوگيري كند .افزون
بر آن ،اگر اپوزيسيون ناتواناييهاي وزيران
حزب اكثريت را در مجلس افشا كند ،قوه
مجريه توان بر خودكامگي نخواهد داشت.
طبيعي است كه در صورت عدم مالحظه
گروههاي قانوني مخالف در قالب احزاب،
اين فعاليتهــا حالت پنهــان ،افراطي و
براندازانه خواهد گرفت و فعاليت سياسي
در نظام تبديل به فعاليت «بر ضد» نظام و
حكومت ميشود.
كارويژههاي متنافر احزاب با ثبات سياسي
و امنيت
اگرچــه اجماع نســبتا كاملــي درباره
سودمندي وجود احزاب در تثبيت و ايمني
سياسي يك نظام وجود دارد اما برخي از
متفكران نيز همواره بدبينانه به اين تشكل
سياسي نگريستهاند و حتي نگرش منفي
خود را به كليه احزاب تسري دادهاند .اما
ديدگاههاي جزئينگري هم هســتند كه
تنها به گونهاي موردي ،ضعف و نارســايي
عملكردي پارهاي از احزاب را مخل وحدت
و ثبات سياسي ميدانند .در مبحث آتي به
اين دو نگرش توجه مبسوط تري ميشود.
الف) بيثباتي و تشــتت ماحصل عملكرد
عموم احزاب
در متون سياســي كالســيك ،موارد و
نظريههاي بسياري وجود دارد كه با بدبيني
و يأس از احزاب يادشــده و معموال آنها را
موجد تفرقه و تشــتت به شمار آوردهاند
البته در دهههاي اوايل قرن بيســتم نيز
ظهور احزاب فاشيســتي و نژادپرست در
آلمان ،ايتاليا و اسپانيا و جنگ افروزيهاي
آنان نيــز در بدبيني به نقش احزاب مؤثر
بوده است .در هرحال ،همواره اين سؤال
در سياســت و نظامهاي مختلف سياسي
مطرح بوده كــه آيا احزاب موجب ثبات و
قوام جامعه يا موجد آشــفتگي و تشتت
ميباشــند؟ پاســخ به بخــش اول اين
پرســش در دهههاي اخير صبغه مثبت و
ايجابي كاملتري يافتــه ،در حالي كه در
گذشــته چنين نبوده است؛ مثال آلكسي
دوتوكويل احزاب را “شرهاي جداييناپذير
دموكراسي” پنداشته است...ادامه دارد.
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