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 ۰۱/۰۳/۲۰۲۲                               حمید عبیدي 

 

 ز دیموکراسی تا دیکتاتوری ا

به پایان رسیدن و او    دیروز وقتی سخنرانی صدراعظم آلمان در بوندستاک )پارلمان فدرال آلمان(

در جای خود نشست، فراموش کرد تا ماسک را دوباره بر صورتش بگذارد. رییس پارلمان با  

با   .تان را دوباره بپوشید   دیدن این وضع گفت: آقای صدراعظم )بوندس کانسلر( شما باید ماسک 

نوان تأیید  شنیدن این تذکر لبخند نرمی بر صورت صدراعظم ظاهر شد و با تکان دادن سر به ع

 .بدون این که حرفی بگوید ماسک را بر صورت خودش گذاشت 

در اصل اگر در نظر بگیریم که در نظام های  بسیار کوچکی است. و اما،  بلی، در ظاهر این نکتهٔ  

هم  بزرگ  خطای  حتا  و  کالن  بسیار  بسیار  اشتباهات  متوجه  کسی  اگر  حتا  سوی    استبدادی  از 

به ظاهر کوچک مظهر    آن گاه میبینیم که این نکتهٔ   ن را به به وی بگوید،زمامدار شود، نه میتواند آ 

  .یک تفاوت بزرگ میان دیموکراسی و دیکتاتوری است 

کسی در دم و دستگاه دولت روسیه به شمول یاران و همکاران نزدیک رییس جمهور پوتین    مثالً 

ه اگر از مقامات روسی کسی در  نه میتواند به وی بگویید که روی چشمش ابرو هم دارد. به عالو

برابر پوتین گپ میزند، باید طوری سخن بگوید که پوتین میخواهد و در غیر آن حتا در جلسه  

چند روز پیش شورای امنیت ملی    در جلسهٔ   چنان که  -علنی هم مورد توبیخ قرار خواهد گرفت 

این جلسه به نام    ت شدهٔ روسیه به صورت روشن و علنی، این مسأله دیده شد. در واقع جریان ثب

  .نشر زنده از تلویزون روسیه پخش گردید 

این که "روشن   دلیل  به  پوتین گویا  سرگی ناریشکین، رییس اطالعات خارجی روسیه ، توسط 

پیش از به رسمیت شناختن مناطق تحت کنترول شورشیان باید    سخن نه گفت" و پیشنهاد کرد تا

داد  دیگر"  "فرصتی  غربی"  شرکای  پوتین  "به  گرفت.  قرار  پوتین  شدید  توبیخ  مورد  شود،  ه 

ناریشکین را تحت فشار قرار داد تا با کلمات روشن و بدون اما و اگر از به رسمیت شناختن فوری  
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مناطق شورشی اعالم پشتیبانی کند. و نارشکین که دست و پای خودش را گم کرده بود، خود را  

 .هد تن درد   پوتینبه مطالبهٔ    ناگزیر یافت تا 

آنان باید مطابق میل دیکتاتور  مشوره بخواهد، مشورهٔ    یعنی دیکتاتور وقتی هم که از همکاران خود 

باشد وگرنه کم از کم مورد سرزنش قرار خواهند گرفت. این که از چنین وضعیتی چه خطراتی  

 ...به گمانم چندان نیاز به توضیح نه دارد میتواند بروز کند، 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

