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 از علل فساد نمايندگان مجلس

 
Marion Graefin Doenhoff 

  
ً است، می تواند عينا برای المانيندگان مجلس نقل قول زير که در پی بيان يکی از علل مھم فزونی فساد در ميان نما

نويسنده که در . بخش ھای ديگری از جھان که با ناکارآمدی نمايندگان مردم در پارلمان ھا مواجه اند تحقق داشته باشد

 نازی ھمراه المانيکی از خانواده ھای اشرافی پروس شرقی چشم به جھان گشوده و با جنگ جھانی دوم و شکست 

ی خويش، در کنمود، در حين شرح دوران کود ھجرت المانيگر از دست قوای شوروی به بخش غربی بسياری د

  . روابط اشرافی، در حاشيه به فزونی فساد در ميان نمايندگان مجلس اشاره می کندۀگفتاری در بار

 موضوع به ۀ در بارزمانی و تحول شرايط و در عين حال مصداق داشتن گفتار، می توان از انديشيدنۀ به خاطر فاصل

زمانی و تفاوت شرايط سياسی، اقتصادی و نظامی در مصداق ۀ از جمله در اين باره که فاصل. نتايج شگرفی دست يافت

داشتن دليل فزونی فساد در ميان نمايندگان پارلمان چه تأثيری دارد و آيا نتيجه ای که نويسنده در اين باره گرفته است، 

  صدق می کند؟

ی با اين عھد که بی عدالتی ھای اجتماعی ناشی از ساخت ھای حاکميت موجود را برطرف و ھر انقالب« 

اما طولی نمی کشد که انواع ديگری از ظلم حاکم شده و . آزادی را به جای فقدان آزادی بنشاند، آغاز می گردد

وجود ه و عاداتی تازه بزمانی که بافتی از قوانين جديد، مقررات، حدود . جای عدم آزادی سابق را پر می کند

  .َآمده باشند، آنگاه مردم سعی می کنند راه گريزھای آنھا را بيابند که واقعا ھم پيدا می کنند

ِبه قول استاد اشنبرگ در کتاب . خود را داردۀ عالوه بر اين بديھی است که ھر نظامی وسوسه ھای ويژ ِ ِ
 فساد پارلمانی به ندرت ١٩١٨ تا ١٨٧١چرا در دوران نظام قيصری در پروس    " : "قواعد بازی سياست"
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 بسيار کمتر از امروز بوده است؟ آيا آن زمان ١٩٣٣ تا ١٩١٨وجود داشته و در دوران جمھوری وايمار 

 حتا يک بار نيز مزد و حقوقی به ١٩٠٨شته اند؟ يک دليل آن اينست که تا ارزش ھای اخالقی بھتری وجود دا

 ھم بالنسبه ميران آن پائين بود و از حق بازنشستگی برای نمايندگان مجلس ١٩١٨نماينده ای داده نشد و تا 

شتری از ی، خواھان اجرت بسيار بيئاما در مقابل آن تيپ جديد سياستمداران حرفه . ًاصال حرفی در ميان نبود

ِاين مقررات ۀ ّروی ديگر سک.  بوده و آن را دريافت نيز می کنند١٩٣٣ھمرديف ھای خود در زمان پيش از 
درست که آنھا حقوق نمايندگی و بازنشستگی می گيرند اين است که در مورد شخصيت ھای ضعيف النفس در 

اما به دست . ق مزبور به وجود می آيدميان نمايندگان، در آنھا گرايش به ضمانت نسبت به از دست ندادن حقو

ِتا اينجا نقل قول از اشنبرگ." آوردن اينگونه ضمانت ھا بدون فساد ممکن نيست ِ مندی نمايندگان به ه پس عالق. ِ

  ». به گونه ای ديگر به وابسته شدن آنھا انجاميده استًکه حتی االمکان به لحاظ مالی مستقل باشند، متقابال اين

ای ديگر از وابسته شدن اين است که آن دسته از نمايندگان ضعيف النفس حاضراند برای تضمين حقوق مقصود از گونه 

  .دوران نمايندگی و بازنشستگی ھر کاری را انجام دھند

  ، Marion Graefin Doenhoff به قلم خانم ١٩٢ تا ١٩٠، صص »دوران کودکی در پروس شرقی«به نقل از کتاب 

  ٢٠٠٢، ١٣، چاپ Siedlerارات ، انتش١٩٨٨انتشار اول 

  .اصلی معذوريمۀ   نسخۀبه دليل محفوظ بودن حقوق، از ارائ
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