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  سازمانی دمکراسی
 

انون اساسی و قوانين ديګر مانند قانون احزاب سياسی، زمينه های بنيانګذاری يک سيستم  باز قحضور 
 نمتکی بر آ . تاخته اسسممکن  در کشور ما افغانستان غزيز مبنی بر دموکراسی و حاکميت قانون را 

به وجود آمده و هر کدام با بر نامه ها و خطوط  افکار و انديشه های کوناګون تعداد زياد احزاب سياسی با
 ی سياسیهمانګونه که اين نهاد ها. در سيستم اجتماعی اند ګاه مناسبجاييک فکری و عملی در جستجوی 

ی تسلط و حاکميت قانون و آزادی ها نقش شان در تعميق ، هر اراده آزاد و دموکراتيک باشند،ظميخواهند م
ولی مهمتر از آن . مشروع  انسان جامعه افغانی حايز اهميت فوقاالعاده جدی و يک مسئوليت تاريخی است

سازی را  يرفت و اين سوال را در برابر خود مطرح نمود که دموکراسیذپ بايد را اين است که دموکراسی
 آنرا و اساسات تغير داد وکراسی مطابق بر معيار های دم چګونه ميتوان  خودرا. اول از کجا بايد آغاز نمود 

مګيريها به يک اصل زنده مسلط را در حيات سازمانی خود پرورش داد و آنرا در تمام عرصه های تصمي
د را در ارتباط با و سرحد خو دآزاد و واقعګرايانه و منطقی انديشيد و بايد پذيرفت که حق خو .تساخ

    .  انديشه ما مسلط ګرددروان، فکر و درآن و پذيرش تا مسآله دموکراسی  ديګران شناخت
ديده اعم از راست، ليبرال و چپ تا جائيکه در برنامه عمل و اساسنامه های اکثريت احزاب سياسی کشور ما 

ولی مسآله اصلی در آن است  اند ميشود، دموکراسی سازمانی و دموکراسی سياسی در اصل پذيرفته شده 
يکسان و بدون  سهم و  در روند های عملی نظر داشت آن در  کهاست بلپذيزش نه تنها دموکراسی  که 
در  خود راخود و اميال ، ضو عهر  در همه تصاميم ميباشد که يک سازمان سياسیاعضای  تبعيضو  فوقت

به بيان ديګر اصل خرد جمعی بر حيات سازمانی   .هر نوع تصميمګيری در يابد و دربرنامه و اساسنامه 
  . ل نمايدبدون خدشه تفوق حاص

در عمل هم اشکال زياد . دموکراسی ذاتآ يک مفهوم نسبی است و بعضآ معانی متفاوت را ارائه ميکند
ی و بر آوردن خواست شکل دموکراسی مسآله اداره و رهبردموکراسی وجود دارد ، ولی هدف عمده در هر 

  . اکثريت است
بطور مثال يک ګروپ . بر انګيزدسازمانی  احساسات  مختلف را در زندګی روزمرهبعضآدموکراسی ميتواند 

ورد، سياست و دموکزاسی موجود را محکوم و آنرا مورد نمی آاقليت که خوست و منافع خود را بدست 
تفاوت نظريات و عدم يګانګی متبارز هم ايديالوژيک عرصه مين منوال در ه به. يد قرار ميدهددشک و تر
    .  ميګردد

زمانی اکثر احزاب سياسی مخصوصآ چپ بيشتر محسوس ميګردد که بعضآ اين مسآله امروز در حيات سا
برای يک ديد معقول و واقعبينانه . منجر به مشاجرات و بروز تفاوتهای فکری و حتی انديشه ئی ميګردد

يا در يک  ما در يک سيستم يک حزبی مانند ديروز قرار داريم و آيا يت پی برد کهعاوآل بايد به اين واق
در دموکراسی سازمانی . دموکراسی حق آزادانه تعين يک مشی سياسی را تضمين نموده استسيستم که 

تفاوت نظريات و تالش بخاطر به کرسی نشاندن در پاليسی جاری که با اهداف عمومی و برنامه وی طويل 
يط جاری المدت در تضاد قرار نګيرد ، يک مسآله قابل پذيرش است  واين خود بيان انعطافپذيری مطابق شرا

اګر ما رهبری جامعه را از زوايای يک حزب که تنها در قدرت سياسی بوده، به . و موجود جامعه است
به . نميتوانيم در روند دموکراسی و سيستم سياسی جای موزون را بدست آوريم ، انديشه و تفکر ګيريم

  . ماند مخواهيی ريشه های تک انديشی ، کالسيک نګری و خود ګرائی محسور باقمفهوم ديګر در 
زاب سياسی چپ اين است که بعضی افراد تالش ميکنند تا در حيات سازمانی اح منفیيکی از تمائالت جديد

در صورت عدم کسب آرای اکثريت دچار غضب . نظريات خود را با شيوه های تحميلی به کرسی بنشانند
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دموکراسی سازمانی بايد زمينه جروبحث ها، سيمينار ها و سائر وسيله های تبدل نظر باز باشد تا يک در  
در  هم اين وظيفه يک هنر و توانائی رهبری. بر روان سازمان مسلط ګردد) اکثريت(انديشه و تفکر جمعی 

   .استسازمان مربوطه اداره و رهبری 
. يکديګر را به نقض دموکراسی متهم ميسازند زو سازمانهای سياسی  همه روزه در سياستهای رواحزاب 

يکه خود را دموکراتيک مينامند و شايد جای تعجب باشد که تعداد از اين احزاب و سازمانهای سياسی در حال
  .دباشن اسیک و يا کمتر پابند اصول دموکردموکراسی صحبت ميکنند، ولی در عمل غير دموکراتي زا
احترام بر عقيده و حق ابراز نظريات در چوکات اصول و پرنسيپهای اساسنامه ئی معيار يک دموکراسی  

در اکثريت موارد، حمالت  .خوب سازمانی است که اين اصل متضاد بر تحميل عقيده و نظر بر ديګران است
در حاليکه در يک . ميګرددوسيله ضربه زدن تلقی )) بمبارد((با شيوه های خشن و تحرير مقاالت 

 و طرح موضوعيک دموکراسی هضم شده تقاضای توضيحات در يک موضوع و يا حد اقل انتقاد در برابر 
   .شخص،  نه اهانت بر  مجاز است

در بعض سازمانهای سياسی چپ اين است که هر کدام خود را متعلق بر ديګر تلخ و دردناک  يکی از تجارب 
ران ګذشته ميدانند و از سياست مسلط همان زمان سازمانهای ديکر را بحيث انديشه فکری يکی از رهب

در حاليکه ما حود را مجريان  . رقيب تلقی نموده و پيوسته از طريق نشرات خويش مورد حمله قرار ميدهند
ميدانيم و بخاطر سهمګيری موثر در روند دمکراسی موجود سياستهای نوين ، تجدد ګرايانه و وحدت طلبانه 

اف خويش قرار در خط اهسدر  را اصل ائتالف، اتحاد و وحدت با سازمانهای همسو و جدا شده از يک بدنه
  . داده ايم

و باز نمودن جاده پيوند و نزديکی ، سازمان  محدود ساختن تنش ها ميان سازمانهای چپ و راه های ممکن 
از آن طريق زمينه های  . است  دادن محافل جروبحث ها و کفت و شنود های دوستانه ميان سازمانها

مفيديت اين نوع محافل ګفت و شنودها اين . ميشود ممکن ګردد ،تفاهمات و رسيدن به خطوط  واحد عملی
تحرک وسيعتر و کارا تر مبدل  کخواهد بود که  راه های طوالنی و فرسايشی  مذاکرات وحدت و تفاهم  به ي

  . ميګردد
آن در آن است که در تمام تصاميم و پرسيجر ها مسآله تبادل نظر ،  جوهر اصلی  و دموکراسی واقعی اصل 

و هر نوع تصميمګيری بعد از جروبحث های آزاد صورت . جرو بحث های آزاد و سياست باز تضمين ګردد
های صفوف  و  در جروبحث بايد در قدم اول به بيان ديګر سياست های عملی وسياستهای روز. دپذيرد

قبآل اخذ شده  ی توتاليتر تصميم هادر يک شيوه در حاليکه . خته و فورمولبندی ګرددواحد های سازمانی پ
جمع آوری آرآ بر اراده اکثريت تحميل آ تصاميم اخذ شده تحت نام مورد جرو بحث قرار ميګيرد و بعض

در  قطم ميتواند فاصل سنتراليز. خن زدسوان از يک دموکراسی باز و واقعی در اين حالت نميت . ميګردد
سنتراليزم مفهوم اجرآ و تطبيق باال . اداره و رهبری مبتکرانه، روند دموکراسی سازمانی را تقويه بخشد

توسط رهبری است که يا در اساسنامه و بر نامه تسجيل يافته است و يا در   م فيصله شدهانحراف تصامي
داده است که  تجارب نشان .ها تعين و فورمولبندی ګرديده استجلسات بزرګ سازمانی مانند کنفرانس 

فيصله های رهبری بدون آرای اکثريت سواالت و چالش های را در بر داشته است که فيصله های  
لحاط  از. سازمانی را در مذيقه تطبيق قرار داده و برداشتهای ذهنی را عامل ګرديده است )) دستور((

  لکه اجرآ کننده و ګذارشدهنده استب ميته رهبری طراح سياست جاری نيستدموکراسی سازمانی هيآت و ک
بررسی به موقع مسائل سازمانی و اخذ تصاميم الزم که ،  يکی از اصول پايه ئی سازمانهای سياسی

متآسفانه در اکثر . يک زمان معين و رشد کادر ها و جابجا سازی آنان بر اصول دموکراسی است یجوابګو
اين دو موضوع با شيوه های صورت ميګيرد که منطق دموکراسی را مورد سوال قرار سازمانهای چپ 

مورد بحث قرار ګيرد ، به آينده های دور موکول بايد بسياری از موضوعات که در زمان کنونی . ميدهد
 تنها برایدعوت ګردند، نه  دريک دموکراسی سازمانی بايد اصوآل کنفرانس های حزبی همه ساله . دنميګرد

جديد سياسی، سياست و برنامه حزب در روشنی انکشافات برای فورمولبندی تعين يک رهبری جديد، بلکه 
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مانی حکم مينمايد تا مسايل مورد بحث توسط شورای رهبری فورمولبندی ګردد و بعد اصول دموکراسی ساز
از تحليل و تجزيه توسط اعضای صاحب تجربه و تخصص، به نظرخواهی اعضا ګذاشته شود و بعد از پخته 

  . به تصويب ګذاشته شود شدن آن ، در کنفرانس خزبی
ق ها و سليقه ها و يا تحت نام رهبران ګذشته حزبی سياست های مصالحتی در تعين کادر ها بر مبنهای ذو

رخنه کردن تمايالت ، تحميالت بر مبنای . بزرګترين ضربه را ميتواند به وفاق و تفاهم سازمانی وارد نمايد
ذوقهای افراد و ګروهای کوچک ميتواند عدم اعتماد را جاګزين سازمان واحد، هدف واحد و آينده واحد 

د و آن يقانونيت سازمانی بايد قاطعيت صفوف را در زدودن اين تمايالت تضمين نما اصل دموکراسی و. سازد
خطرات سياست های مصالحتی . آزاد اعضآ قرار داده شودنظرد در تبادل يدر يک کنفرانس سازمانی با

در آن است که بعضآ ضعيفترين و ناکارآمد ترين ها بر اساس يک معامله غير اصولی در ) جورآمد ها(
ی راه ميابند که رهبری سازمانی را بحيث نهاد مبتکر اداره و رهبری به محدوديت ابتکار و عمل رهبر

 مانی محدود ميسازد بلکه کارائی رهبری را نه تنها در حيات درون ساز، اين شيوه بر خورد . مواجه ميسازد
   . والت ميکشاندطو اخالل  را به روند نزديکی و ايجاد خطوط مشترک با احزاب و سازمانهای همسو

فورمولبندی سياستهای انتخاباتی که  بعض از احزاب سياسی جايګاه اجتماعی  در تجارب جديد دموکراسی
تراک در اين روند را به آينده ها موکول يک آغاز مثبت است و نبايد اش د، خويش را در آزمايش قرار ميدهن

  . ؟کدامها اند اين عرصه اصول و روشهای سازمانی و دموکراتيک در. نمود
ر خصوصيات اقتصادی، اجتماعی، سياسی، تبه درک عميق را ميتوانداحزاب ، تجارب مشارکت انتخاباتی 

بدين معنی که ما از فورمولبنديهای عام و کلی انديشی ها بطرف شناسائی . نائل سازد کلتوری و فرهنګی
 يګيريم و برنامه های انطباقی رادر تحرک قرار م و جزئيات آن در کردن فکتور های مختلفه در عمق و

. پاليسی های جديد و عملی را فورمولبندی مينمائيم ،  اعيار ساخته و در چهار چوب برنامه عمومی
متآسفانه روند انتخابات در کشور تا بحال چنين بوده که هموطنان ما بيشتر به شخص رای ميدهند تا به يک 

قوم، زبان ، مليت و وابستګيهای ګذشته سی بر مبنای  اه لقيتبيشترين معيار ها در انتخابات تع  .برنامه
ولی آنچه مربوط بر دموکراسی سازمانی ميګيرد، موضوع انتخابات و . ساله جنګ در افغانستان ميباشد

ان سياسی روشن و مساعد بايد در برنامه و اساسنامه سازم خاباتی و پيش کشيدن يک کانديدتپروسيجر ان
ين پروسيجر بايد اصوآل از مبارزات درون سازمانی آغاز و بااالخره يک کانديد با برنامه ا. فورمولبندی ګردد

اګر در اين پروسيجر عجله صورت ګيرد و مسائل قبآل تنظيم شده نباشد، . قبآل تصويب شده پيشکش ګردد
تخاباتی و همانګونه که فورمولبندی برنامه ان. ميتواند سازمان را در دوره های بعدی آسيب پذير سازد

ختم انتخابات البته در يک بررسی نتيجه انتخابات بعد از  پيشکش نمودن يک کانديد مساعد مهم است، 
کنفرانس سازمانی هم مهم است تا نتايج را ارزيابی برنامه های بعدی را با استفاده از  تجارب غنامند 

       . ساخت
يک حزب رول ضابطه های اساسنامه ئی ش و ر نقباعتقادعبارت از دموکراسی  ديګر  )جوهر(خصوصيت 

دموکراسی بايد ضمانت اجرائی مبنی بر حاکميت بدون انحراف  قبول شده  پرنسيپ های است که سياسی
    . درا در عمل ارائه بدارتعريف شده 

در تصاميم و برنامه  شان و سهمګيری  بحز در سياستاعضآ  مسآله مشارکت سازمانی در  دموکراسی  
ان سب و يا ادامه عضويت در آن سازمموضوع حائز اهميت تعين کننده در کتاه مدت و درازمدت عملی کو
در سهمګيری تصاميم چه کوچک و چه بزرګ اجتماعی  یاعضای يک نهاد سياسی که عالقمند .ميباشد

.                د سازندميتوانن آوردهخود را بر  فدارند،  ميتوانند در يک سيستم دموکراسی صرفآ از کانالهای رسمی اهدا
يرا ز. احد و استاندرد را ارائه نمودمشکل است  يک افاده و سازمانی  برای تعريف مشخص دموکراسی

يک تعريف از دموکراسی بدهد در واقع نظريه و تفکر هر کسی اګر . دموکراسی خود يک مفهوم نسبی است
آزادی، مسآله اصلی در اين است که نه تنها مفاهيم مانند .  خو را در مورد افاده دمکراسی ارائه ميکند

فرد و جايګاه اجتماعی اش حايز اهميت است، مهمتر اين است که  )عضو(به  همبستګی، قانونيت و احترام
يل ابه اتکا بر مس. به رعايت و تطبيق بالانحراف آن متعهد شديا قرار داد و يد بر با در موقعيت دموکراسی 

  . هيم و بر داشت ها در مورد دموکراسی متفاوت و متضاد ارائه ميګرددفافوق م
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اګر يکی آنرا مردمی ميخواند، ديګری آنرا توتاليتار . استهم دموکراسی خود يک مفهوم اسيب پذير 
اين همه بيان نسبی بودن مفهوم  . يکی آزادی است، به زعم ديګر بردګی است اګر به زعم. ميخواند

  .دموکراسی و متضاد بودن سوبجکت ها در مورد دموکراسی است
نګ جامعه تعين کننده ميزان درک، استفاده و انطباق هرشد اجتماعی ، اقتصادی ، کلتور و فر طشراي

لب باشد تا نحوه جروبحث ها، نحوه بر خورد حلقات در اين جا ممکن  جا. در يک جامعه است دموکراسی
رزات انتخاباتی، تشکيل ائتالف ها و تفاهمات بخاطر تسلط در سيستم اسياسی و اجتماعی بخصوص در مب

  . را ميان کشور مان و يک کشور دموکراسی ليبرال مقايسه بکنيم) حکومت( اجرائی 
موجوديت چپ، راست اعم از ميانه و افراطی در برای من قابل دلچسپی است که در سيستمهای ليبرال 

آنان به ساده ګی و . جامعه پذيرفته شده است و همه خود را در تطبيق و مصئونيت دموکراسی متعهد ميدانند
در فضای باز ولی احترام بر شخصيت فردی، و بدون هيچګونه تعرض و اهانتهای فردی دور يک ميز با 

  . واردی هم به تفاهمات ميرسنديکديګر به بحث ميپردازند و در م
هدف بيان من از مثال باال در اين است که در سرايط رشد ناموزون جامعه افغانی ما که محصول سی سال 
جنګ خونين، تفرقه های سياسی ، اتنيکی ، مذهبی ميباشد، تضمين برای تعميق و مصئونيت دموکراسی 

ه نامشروع از سرمايهګذاريهای سياسی و نفوذ لرزان است و عوامل ګوناګون خارجی ، ازجمله استفاد
تا سد های اتنيکی، مذهبی، زبانی و عامل ميګردند سياسی و حفظ منافع نامشروع کشور های جارجی 

و وفاق ميان افغانها را ، مستحکم تر از هر زمان ديګر نګهميدارند و برابر تفاهمات ملی سياسی را در 
  . ن و آتش تحت فشار قرار ميدهنددموکراسی نيمجان ما را با تهديد، خو
چه با افکار اسالمی مکتبی و چه با افکار دموکرات و ، ميانه  و چپاز نظر نويسنده موجوديت راست ،

. شکل ګرفته اند نيم قرن اخير عرض وجود نموده اند وتحولپسند يک واقعيت عينی جامعه ماست که در 
ط ديکر از صحنه سياست و روند ند که زدودن يکی توسقعيت را بپذيرنيروهای سياسی جامعه بايد اين وا

زدودن ممکن نيست ولی جستجوی راه . های اجتماعی ناممکن و يک فانتازی غير واقعبينانه خواهد بود
اصل پذيرش و اعتقاد بر حق استفاده جايز . يک سياست واقعبينانه باشدممثل های تفاهم و پذيرش ميتواند 
قابل، ايجاد فضای باز برای جروبحث های آزاد و محتمل ساختن يکسوئی در دموکراسی بر اصل احترام مت

ګ ملی و خارج از نفوذ راخذ تصاميم بزرګ ميهنی خود بيان يک دموکراسی واقعبينانه و منطبق با منافع بز
  . نامشروع کشور های خارجی و عمال ضد ملی شان باشد
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