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 Political  سياسی

  
  افغانستان / کابل -  سليمی نعيم  :يسندهنو
  ٢٠١٩ اپريل ٠٣

  

 
  بريتانيای دموکراسی ۀشکست کشتی
 است شدن غرق حالت در کبير

 را خود و رسد می اتمام به و رفته ھدر به زودی به ؛ کند نمی دوام نیطوال زمان مدت برای گاھی ھيچ دموکراسی "
 "... رساند می ھالکت به

 " آدمس جان"

  
 پارلمان ميان در بحرانات تمامیای منش ديگر تعبار به يا و مادر بحران مورد در را ناچيز و اندک جستار اين

 غير اساسی قانون از ناشی سياسی بحرانات کليه و باشد می جھان پارلمانھای تمامی مادر واقعيت در که کبير بريتانيای

 برمی پرده انگليس دموکراسی متالطم کشتی از کل صورته ب که دھد می پرورش خود در را جھان و انگلستان مدون

  . ام داده تخصيص ، دارد

 برء فقرا پيروزی از دبع دموکراسی "که نوشت جمھوريت ماندگارش اثر در ميالد از قبل سال ٤٠٠ در افالطون باری

 و نمايند می تبعيد را ديگری قسمت ؛ رسانند می ھالکت به را )دشمنان( آنھا از بعضی ؛ گيرد می فزونی نھاآ دشمنان

 – دموکراسی( رژيم ين ادر و ؛ گذارند می ميان در جمعيت ۀبقي با را ھا مکلفيت و سياسی دفاتر  که است آن از بعد فقط

 ,Plato , Republic پيديا ويکی العمارف دايرة( " گردند می نيتعي قرعه اساس برًا غالب ترعامهدفا و ھا کرسی )منتقد

viii 557a ( .  

 ھا ديزانر زبان از ،نمود اشاره آن به افالطون که را دموکراسی ۀشکست کشتی ماجرای داستان تا کنم می سعی من حاال

   . بدھم توضيح رمختص طوره ب کشتی اين انگلوساکسونی اسالف مفکرين و

 قانون تسويد و تدوين در که امريکا دولت معماران از يکتن و امريکا ۀمتحد اياالت جمھور رئيس دومين آدمس جان

 زمان مدت برای گاھی ھيچ دموکراسی "که گفت دموکراسی به رابطه در ١٨ قرن در داشت یئبسزا نقش آن اساسی
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 : ۀنشري( "... رساند می ھالکت به را خود و رسد می اتمام هب و رفته ھدر به بزودی کند؛ نمی دوام طوالنی

Founders online , from John Adams to John Taylor / جمع با نامبرده . )١٨١٤ مبردس ١٧ ، ١٨ شماره 

 که سازد می نشان خاطر مطلب ۀادام به بازھم ميان ين ادر ھا رويداد ساير و امريکا و فرانسه انقالب تجارب آوری

 آن از يکی ھر از بيشتر نمايد دوام ھرگاھی و يابد نمی تداوم شاھی و ارستوکراسیۀ انداز به گاھی ھيچ موکراسید"

 پيش از را گذشته ۀدھ دو خصوصه ب و افغانستان اخير قرن نيم خونين حوادث ما وقتی ؛ " . باشد می خونين ھا ساختار

 نازل افغانستان باالی یئبال چه دانسته می آدمس جان که اين مثل يد آمی دسته ب نتيجه چنين ، گذرانيم می خود چشمان

  .گردد می

 جھان پارلمانھای ۀھم مادر و دموکراسی شناسی مصيبت از است عبارت که مطلب اصل به گرديم می بر حال

 "سوال راب" . نمايند می غرق را آن خود دسته ب چگونه که شکسته کشتی اين خود رانان قايق زبان از) انگلستان(

 محدوديت اروپا ديۀاتحا از خروج ... " که نويسد می ينمورد ادر مارکسيزم از دفاع در مجله سياسی نامبصر از يکتن

 آبھای در ما . داد قرار آزمون مورد را آن سساتؤم و انگلستان شاھی دولت دولت مدون غير اساسی قانون ھای

 است اين گردد می رابطه درين) انگليس اعظم صدر( "می تريسا"ۀ قضي به مربوط که نچهآ و کنيم می شنا نامکشوفی

   ". دارد قرار ، نجات واسکت داشتن بدون شود می غرق کهی کشتي در وی که

ه ب و انگلستان پارلمان به اروپا ۀاتحادي از خروج ۀعملي مقدماتی ۀبرنام قبوالندن برای می تريسا ناتوانی و عجز

 ۀاتحادي صبر ۀکاس رسيدن سر به زمان عين در و طرف يک از عوام مجلس در وی کار محافظه ھمکاران خصوص

 جانب از زمينه در سرنوشت نيتعي عدم و خروج جھت ) جاری سال اپريل ١٢( تازه جلالع ضرب رسيدن فرا با اروپا

 شان نوشتسر آينده نيتعي برای داریه سرماي حاکم ۀطبق بزنس حلقات اضطراب و شتشوي و کنون تا انگليس پارلمان

 در خواھند می که کسانی ھمچنان و اتحاديه از خروج طرفداران ھم ديگر جانب از) ھستند اتحاديه در ءابقا طرفدار آنھا(

   . است داده قرار گمی سردر سراسيمگی و راھی دو يک در را بمانند باقی اتحاديه

 که جالبی ۀواژ و اصطالح "می تريسا" توانینا و عجز اين ۀرابط در کشور اين ژورناليستان انگليسيو سياسی نامبصر

 نامبرده ھا بسياری ؛ است جالب خيلی که انده نموده انگليسی زبان غتلال غياث داخل را باشد می وی حالت بيان ۀخاص

 مخفف از عبارت Bot ديگری و May يعنی وی دوم اسم يکی واژه دو از که نامند می Maybot را خروجش ۀبرنام و

Robot  فاقد که انسانی نيمه و ماشينی نيمه که است موجودی از عبارت آن یامعن خالصه طوره ب که است شده ترکيب 

   . است سياسی الزم مھارت و تدبير

 

   : دارد اسمی موجوديت صرف که حکومتی

 اعظم صدر سخنان از قسمتی به تا افتد می الزمی نمودم ياد آن از باال در که ناتوانی و عجز روايت دريافت برای

 مردم از عوامفريبی با می تريسا ، مخاصم پارلمان با تقابل در " : کنيم توجه دھد می شرح را ماجرا اين که انگلستان

  ."ايد شده خسته سياسی ھای بازی و درونی ھا کشمکش از شما " . کنند کمک بحران حل در را وی تا نمود درخواست

 مگر " . ھستم شما با من " گفت ادامه در و . نمود اظھار را نانیخس چنين پارلمان اعضای سازی مالمت برای او

 العمل عکس ، آن نامخالف و خروج طرفداران / مردم تمامی نزد بيگانگی خود از فضای ايجاد با اعظم صدر سخنرانی

 اتحاديه از را اش خروجی عمل ۀبرنام ھرگز او که شود می معلوم چنين قوی احتمال به . داشت خود با را معکوسی

  . )٢٠١٩مارچ ٢٧ ، بحرانات ۀھم مادر بريتانيا مجله، درعين جا ھمان بازھم ( " ... دھد نمی اثر ترتيب

 به را می تريسا کرکتر وی که است اين رسد می نظر به آور خندهً واقعا نويسندهۀ تبصر در نوشته اين ۀادام در که آنچه
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 از اسپ مگر زند، می تازيانه را آن و بوده سوار زند می گپ که یا مرده اسپ باالی که نمايد می تشبيه کاری سوار

 عين در قياس اين . باشد می تريسامی آنھم کار سوار و است پارلمان ، سخنگو اسپ ازين مراد . خورد نمی تکان جايش

   . انجامد می ناکامی به آنجا در ھايش تالش تمامی که دھد می نشان حکومت و پارلمان در را او نکبتبار موقف حال

 داشتن عدم ديگر جانب از و يکطرف از حکومت و مردم ميان اعتماد که است معلوم اعظم صدر اظھارات الیه الب از

 طرفداران . است برده الؤس زير را حکومت وجودی ۀفلسف ديگر جانب از اروپا ۀازاتحادي خروج برای مشخصی پالن

 به را ھا کارد کار محافظه حزب اعضای ديگر جانب از و باشند می وی استعفای خواستار لھجه صراحت با صدراعظم

 مثل ، دارد قرار شدن غرق حالت در انگلستان دموکراسی ۀشکست کشتی که دھند می فشار زمانی ديگر يک ھای گلون

 می چگونه که نمود می نظاره ًصرفا او و سوزد می آتش در روم که ديد می نرون امپراتور باستان روم در که اين

   . شود می وويران سوزد

  

 يافته پايان چيز ھمه بگويم که ترسم می " :نوشت تويترش ۀصفح در انگليس پارلمان کار محافظه عضو فريمن جورج

 را غضب و خشم توانيد می شما کشور سراسر در مگر ؛ داد انجام زمينه در را خود تالش بھترين) می تريسا(او . است

 می دموکراسی به اعتماد ؛ است مواجه بست بن به حکومت ؛ شده خيانت وی به که کند می رفک کسی ھر . کنيد مشاھده

   ". ساخت طوالنی را ليست اين که شود می و ، ميرد

 

  : حاکم ۀطبق ۀدلھر و تشويش

 را حکومتش و می تريسا تا دارند ھراس ) انگليس بورژوازی ( انگليس ۀجامع حاکم ۀطبق آمد گفته نچهآ نظرداشت در با

 را عمومی انتخابات و حکومت سقوط ألۀمس بحران اين تمامی . ببينند اعتماد رأی دادن دست از خطر معرض در

   . سازد می دشوار بسيار را جديد ليدرشيپ انتخاب ۀگزين اپريل ١٢ فرارسيدن با که سازد می مطرح

 اظھار چنين را حاکم ۀطبق ۀدلھر و شويشت خود سياسی ھای تبصره ترين تازه از يکی در انگلستان The Sun روزنامه

 را قدرت است نزديک بمانند اتحاديه در خواھند می که )توری حزب( کاران محافظه و خروج طرفداران " : نمايد می

   " . کنند واگذار مارکسيست )انگلستان کارگر حزب رھبر( "کوربين جيرمی" به
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 سال انتخابات نتايج و باشد می افکارھمگانی خواھی نظر معتبر و دقيق منابع از يکی که Survation سرويشن نھاد

 شده قايل را جلو به پاينتی ٤ کارگر حزب برای " مارچ ١٥ رخؤم خواھی نظر ترين تازه در نمود پيشبينی را  ٢٠١٧

 بمطل اين . )پائين صددر ٥ (صددر ٣٥ ) کار محافظه ( توری حزب برابر در ) بيشتر صددر ٣ ( صددر ٣٩ ، است

 احراز را کرسی ٢٥٥ توری حزب و کرسی ٣٠٣ پارلمان در کارگر حزب که است آن بيانگر پارلمانی ۀافاد يک در

   ". کرد خواھند

 می اتحاديه در بودن خواھان ،بزنس حلقات که شدم آور ياد حاللين ميان در یئجا يک در اختصار طوره ب باال در من

 ترين برانگيز جنجال از يکی که باشند می مجدد ريفراندم برگزاری ھانخوا شان ديدگاه توجيه برای آنھا و باشند

 باالی خواھم می من فقط ولی . نيست آن برای یئجا اندک جستار ينادر که باشد می انگلستان دموکراسی در مباحثات

 دموکراسی اندمريفر يک در سياسی جمعی وجدان چرا و چگونه ببينيم که اين آن و کنم نظر ابراز ينجا ادر نکته يک

 گرديد، می تلقی نجات برای درست ۀنسخ دور زمانی ۀفاصل يک در چندانن ًقبال را ان که آنچه از ليبرال بورژوازی

 قانون در عميق بحران يک از عالمتی خود اين که گيرند می مجدد تصميم خود قبلی تصميم باالی حاال و داده نظر تغيير

 زيادی داليل ؛ باشد عامه افکار سنجش برای دقيق معيار تواند نمی ريفرندم چگونه که دھد می نشان را انگلستان اساسی

 که نبايد عمل در ھم يا و تيوری در چی دموکراسی که است اين آن ترين عمده ولی دارند وجود نظر تغيير اين برای

 را دموکراسی جمله از ؛ سیسيا ھای ساختار دباي ما که زيرا ؛ گردد تلقی مصرف يکبار ۀوسيل يک و مرده جسم چون

 که نوعی ھر از انتخابات روزبرگزاری در دموکراسی که يعنی ؛ بدانيم اجتماعی تکامل ھای زمينه در زندهۀ پروس يک

 در که حالی در بس؛ و دانست جديد فصل يک از آغازی يک برای شروعی را آن بايد فقط بلکه گردد، نمی ختم باشد

 رأی ھای صندوق سویه ب متفاوت اندکی يا و بعد سال ٤ ھر مردم امريکاۀ متحد التايا و انگلستان چون یئکشورھا

 ھای صندوقچه ازآن که ووقتی ريزند می صندوق در را خود رأی که اند آزاد لحظه ھمان تا فقط و روند می گيری

   . تمام ديگر و شود می بسته اسارت ھای زنجير نھاآ ھای پا در ديگر سال ٤ برای آنصورت در شدند، بيرون شيطانی

 پارلمان را مادر اين ناخلف فرزندان از يکی ؛ نموديم آوری ياد جھان ھای پارلمان مادر و ھا بحران مادر از الحال تا ما

 و برداشت حمل بن کنفرانس در ٢٠٠١ سال در و نيست دھه دو از بيشتر آن عمر که دھد می تشکيل اشغالی افغانستان

   . اشت گذ وجودۀ عرص به پا دور چندانن اندکی زمانی ۀفاصل در
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 مورد در ، بود می تريسا آن سوارکار کبير بريتانيای مثال نمونه در و گفت می سخن که یا مرده اسپ داستان ھمان

 ؛ است خاموش ًکامال اينجا ولی ؛ گفت می سخن اسپ اين آنجا در که تفاوت اين با منتھا ؛ کند می صدق نيز افغانستان

 عناصر محدود ۀعد( جديد نسل دزدان از ديگری ۀشيانآ افتتاح الی آن سرنوشت و اند دوخته را آن دھان هک ھاست مدت

 احمد غنی جمھور رئيس فلتر ازً کامال ھمه انتخاباتی ھای کميسيون ؛ نيست معلوم ھنوز ،) نيستند قاعده اين مشمول پاک

 ، گرفته صورت زمينه در الزم دقت ھا خيلی ھرچند ، اند تهگذش )افغانستان پارلمان( افغانی چوبی اسپک چاپنداز ، زی

 : است آلوده چشمه سر از آب چون ، نمايند تصفيه را گنده ھای آب نتوانستند مصرف يکبار ھای فلتر بازھم ولی

 / منتقد( انتخابات مستقل کميسيون معاون ، زيب اورنگ ، دھد می نشان که يافته دست سندی به صبح ٨ ۀروزنام"

 با ھمکارانش از ديگر برخی با انتخابات مستقل کميسيون داراالنشأ پيشين رياست پرست سر و) تشکيل تازه يسيونکم

 ۀزينھ . است کرده ميل و حيف را یئامريکا دالر ھزار ٨٥ حدود ، جعلیی ھواپيما تکت قطعه ٤١٥ اسناد سازی آماده

  . ١٣٩٧ حوت ٢٩ ، شنبه چھار – آرش علی ، صلح ٨ ) " است پرداخته حکومت را اختالس اين

رياست  انتخابات تاريخ نيتعي چگونگی مورد در )اپريل ١٢ العجل ضرب( اروپا ۀاتحادي از خروج داستان عين

 ٢٩ به تاريخ اين بعدا ؛ شود برگذار سالجاری حمل ٣١ در تا بود قرار اول ؛ کند می صدق نيز افغانستان جمھوری

 کلیه ب و زند نمی گپ افغانی اسپ گفتيم ؛ ( ! ) اند نموده نشانی نتخاباتیا تقويم در را ميزان ٦ حاال و کشيد پای سرطان

 مکان و زمان يک ودر رود می راه است مرده که آن وصف با اسپ اين شود می ديده که طوری ولی ؛ است مرده

 . کند نمی توقف معينی

 کلوپ در بودن در نبايد را نگلستانا دموکراسی بحران حل راه شوم آور ياد بايد جزؤم و کوتاه گيری نتيجه يک در

 زدن دامن سبب گزينه ھردو که زيرا ، نمود جو و جست آن از خروج در ھم يا و ) اروپا ۀاتحادي ( اروپا سرمايداران

 که گردد می یئاروپا ھای کشور ساير و انگلستان کارگر ۀطبق ميان در داریه سرماي نشناليزم نامطلوب عطش سرايت

 تمامی ميان ھمبستگی و وحدت ايجاد در دباي را معضل اين حل راه ؛ نمايد می ايجاد زحمتکشان ميان ار تفرقه و انقسام

 بر که نمود جو و جست داریه سرماي دموکراسی نابودی و انھدام و يکسو از جھان و اروپا زحمتکشان کارگرو ۀطبق

 سياسی پلوراليزم اصول نظرداشت در با یشورائ یئ توده مستقيم دموکراسی يک از جديدی بنای آن ھای مخروبه سر

 بنا ، نباشد مردم ھای توده ۀاراد تمثيل و یأر بودن سری و بودن مرموز از سخنی ھيچ آن در که انقالبی اپوزسيون

 و دموکراتھا که زمانی بودم شده آور ياد و نموده تأکيد مطلب اين باالی گذشته در نيز ديگر يکبار من . گردد

 می دھند می تشکيل امريکا ۀمتحد اياالت جمھوريت در را واحد حزب يک جناح دو که امريکا رد جمھوريخواھان

 در نتواند سياست قاعده اين عين چرا پس ، باشند شريک و سھيم قدرت سياسی ساختار در ھم پھلوی در توانند

 نموده آزمايش موفقانه ًقبال وسيهر و المان ، فرانسه در را نھاه ئی آنطف ھای زمينه تاريخ که یئشورا ھای دموکراسی

 دموکراسی کاربرد خوب اشکال ديگر آن پھلوی در البته . گيرد قرار بنيادی و نھادينه مجدد امتحان مورد دوباره است

 باستان يونان و روم زۀحو تمدن در وينيز و فلورانس رنسانس دولتھای آتنی دموکراسی نوع در قرعه حسب گزينش مثال

 که گردد سراغ تواند می نديرلا جمھوری در ھمه از بيشتر و ندھال ، سترالياا ، مريکاا در حاضر رعص در ھمچنان و

  . نمايد پر را ) غيره و انتخاباتی ھای کميسيون (١٨ قرن انتخاباتی ھای ابزار در موجودۀ بيکار و انتيک خالھای

  !جھان سراسر در شورائی دموکراسی تحقق اميد به

 ! نمايد تکيه مردم ھای شورا به جامعه در دباي قدرت ۀھم 
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 ... شما ديدگاه


