
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

 ۰۲/۰۱/۲۰۱۷         دوکتور محمداکبر یوسفی

 

 درک ما از دیموکراسی!
 

(( را در زبان یونانی با democracy, Demokratieمنشاء کلمۀ "دیموکراتی" )صورت تحریر آن، بزبان آلمانی )
، )در زبان عربی بمفهوم "قوم الدولة"( لفظی آنرا، "حاکمیت مردم دولت " معنی تحت دانسته،« دیموکراتیا »تلفظ 

درین باریکی نسبی باید توجه نمود. طوری که در یکی از مقاالت این نویسند یک زمان، براداشت  تعریف نموده اند.
اجتماعی،  ۀو نوع سازماندهی ادارکلتوری بشریت، فقط د –معینی افاده شده است، که در تأریخ حیات اجتماعی 

مشخص گردیده است. یکی از این مشخصات عبارت است از "سازمان قومی" و دیگر آن "سازمان دولتی". بعبارت 
دیگر، قبل از اینکه "حاکمیت دولتی"، در جوامع ابتدائی برقرار گردد، حیات اجتماعی توسط "قوم" سازمان، می 

 یافته است.

یک دولت" و ساحۀ حاکمیت را  هم چنان، از ترکیب دو کلمه، "دیموس" بمعنی "مردم در  کلمۀ "دیموکراسی"
بمفهوم "قدرت"، "حاکمیت" و  )زور( می دانند. بصورت عموم، هدف از "اشکال حاکمیت"،   (kratós"کراتوس" )

در حقیقت تا حدی  است،  که در آن قدرت و حکومت مردم متبارز گردد.بوده  یا  "سیستم سیاسی""نظام سیاسی" و 
یک تعبیر و آرزوی خیالی هم شناخته شده است، که عوامفریبان نیز از آن، استفاده می توانند. در افغانستان، بحرانی 
و جنگ زده، "جنگ ساالران"، برای فریب مردم، در حقیقت بر نوعی از "باندیتیزم" آنها، اصطالح "مردم 

  تا معادل کلمۀ "دیموکراسی" در اذهان عامه، جا دهند. ساالری" را مهر زده اند، تالش نموده اند،

اما ی" تحقق می یابد. ، این چنین حکومت از طریق "انتخابات سیاسگردند"دیموکراتیک" یاد می  ،در دولت هائی که
 در آن جوامع سیستم دولتی، دارای سه ستون یا پایۀ بنیادی، چون "قوای مقننه"، قوای اجرائیه" و "قوای قضائیه"

 استوار بوده، نظم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در عمل، قابلیت حیات می بخشد.

و ترجمه نموده اند.  تعبیر نیز برای مردم" حکومت مردم بر مردم وق حکومتداری را بسادگی "بعضاً، چنین طر 
 ارائه کرده باشد، معلوم نیست. اینکه طراح اصلی این مفهوم چه کسی بوده باشد و یا بر طبق کدام معیار های ثابت

معتقد بوده است، دائماً فیلسوف معروف متوفی، "کارل پوپر"، چنین مفهوم را بدین معنی رد نموده، تا زمان وفاتش، 
، که مردم بر مردم و برای مردم حکومت دیده نشده است هیچگاه که در "تأریخ بشریت" چنین شکل حکومتداری،

عمق مفهوم این سلسله کلمات فکر شود، چنین انتباه حاصل می گردد، که گویا  نخست هر وقتی  اگر بر . کرده باشند
انسان انفرادی، باید حکومت کردن را بر خود عملی کند و در حالت خواب و بیداری بر خود کنترول قانونی داشته 

، یک "ادارۀ جمعی بر همه" و برخورد واحد اتباع و جمع تمام طرزالعمل ها ها باشد. بعد از جمع حسابی طرزالعمل
عملی گردد. اوالً چنین یک "میکانیزم" در طول تأریخ ایجاد نگردیده است و محتمل نیست که در عمر مساوی به 

در دو جلد آثار  "کارل پوپر"، ،،متفکر و دانشمندگذشته، جنبۀ عملی داشته باشد. بنابر شناخت دقیق تأریخی، که 
ماهیت اصلی چنین روشن ساخته، چنین تصور، افاده نشده است.  "، شمنان آنجامعۀ باز و دخود، تحت عنوان "

و  "دیکتاتوریبعنوان بدیل در برابر سیستم های " که بطور خالصه، "دیموکراسی" گفته شده است، ،سیستم
 .قرار می دهد "استبداد"

 

مین سالگرد تولدی خود، به چاپ  -۹۰ مصادف بام، ۱۹۹۲، که در سال بزبان آلمانی آن کتاب در مقدمۀ چاپ هفتم
 بپردازم، این به تحریر این کتاب  اتخاذ نموده ام، تا م، تصمیم۱۹۳۸مارچ  ۱۳رسانیده است، می نویسد: "بتأریخ 

تحریر این متن را، دقیقاً "پنجاه  م.ه ا"اتریش" مطلع شد ر میهن خودم،ب هجوم "هیتلر" از خبرکه بوده است،  زمانی 
اکمال رسانیدم. بعد از اینکه مطابع مختلف، نشر آنرا رد نمودند، در خاتمه در لندن، به چاپ سال" قبل بر پایۀ 
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م، زمانی که جنگ شدید خاتمه یافت، لیکن تحریر کتاب را بعنوان سهم تالش های ضد جنگ نوشته ۱۹۴۵رسید... 
ستالین" در  –هیتلر  –سابق در "پکت ام. "تندنس": علیه "نازیزم" و "کمونیزم" و علیه "هیتلر" و "ستالین"، متحدین 

 م بوده است.۱۹۳۹سال 

 

از نام هر دو خیلی نفرت داشتم، بدین علت است، که ذکر نام آنها را در کتاب خود نمی مؤلف می نویسد، که : "
" حال توجه نمائید که این فیلسفوف، با تعقیب کدام رشتۀ های فکری صاحبنظران در تاریخ، این اثار را خواستم.

تکمیل نموده است، که در نهایت تصویر روشن از نوع حکومتداری بدست می دهد، که می توان هر قدم سیاسی را، 
 شعوری درک نمود. و بخوبی

 

تا  ،بناًء  در جست و جوی رد پی تأریخی، از "هیتلر" به عقبمی نویسد: " ۀ کتاب"کارل پوپر" در همین مقدم 
بزرگترین "آیدیالوگ سیاسی" )صاحب آیدیالوژی سیاسی( رسیدم که در مورد ( )افالتون(،  به platon"پالتون" )

. ه است( را پیشنهاد نمودKonzentrationalager"طبقات" و "نژادها" می اندیشید و اردوگاه زندانیان سیاسی )
انتقاد  ، می خواستم از خودبه عقب تا "مارکس" تعقیب نمودم. با انتقاد خود از "مارکس"، و هم از "ستالین"

)"قبل از سالگرد بوده ام  زیرا در آوان جوانی خود مارکسیست بوده ام و چند هفته هم حتی "کمونیست" کنم، 
 (. سالگی ام از آنها رو گردان شدم" ۱۷تولدی 

 

در کشور ما، بسیاری از قلم بدستان، چنین انتباه بدست می دهند، که با این روشنی، مرز فکری "مارکسیست" بودن 
مونیست" بودن را، احتماالً تفکیک نمی توانند. از جانب دیگر، اندیشه سیاسی و نظام های سیاسی را اکثراً، به و "ک

اشخاص مربوط می سازند. چنانچه در نوشته های آنها، از "دیموکراسی ظاهرشاهی" و یا "داؤد خانی" وغیره و 
 غیره تذکر بعمل می آوردند.

 

را بر مطلب و مفهوم "نظم حقوقی" و قانونی بحیث اساس مهم یک "اجتماع مؤلف این کتاب توجه اساسی خویش 
مبذول داشته، تأکید ورزیده است، که همه باید از آن پیروی نموده، آنرا "دولت حقوق" یا "دولت قانون" نامیده  ،باز"

در قسمتی ازین مقدمه، می نویسد که همزمان با نشر این کتاب بزبان آلمانی، هم چنان بزبان "روسی" نیز  است.
منتشر گردیده است. در اشاره با باشندگان "شرق اروپا"، تأکید می ورزد که "اقتصاد مارکیت"، کشور های "غربی 

"کارگران" و "سیساستمداران" در طول سده ها، را ثروتمند" ساخت، دستآوردی که بعنوان دستآورد تعداد کثیری از 
 حاصل گردیده است.  

 

"دیموکراسی" کدام "شکل تکمیل یافتۀ حکومتداری" گفته نشده است، که مفاهیم "واقعی" و منطقی و یا "غیر .
تاً عملی گردیده است، عمد« دیموکراتی»غیر منطقی بر آن مهر زد. آنچه تا اکنون در عمل، در تحت نام   واقعی"

انفرادی را، در سن معین، )حق رأی و حق کاندید شدن برای وظایف « آزاد»انجام انتخابات است، تا سهم اتباع 
سیاسی( در آیندۀ "سیاسی" سهیم سازد، و به سیستم "میراثی" نقطۀ انجام بگذارد. درینجا باید، یک  –اجتماعی 

رأی" و آنهم "سری". در کشور ما یک زمان، پرنسیپ از اهمیت خیلی سنگین برخوردار باشد. "یک شخص یک 
دیموکراسی" در ساختار "قبیلوی" و نظام "سلطنتی فیودالی"، مبتنی بر گذشتۀ "مطلقه" امتحان شد. تا چه حد اصل »

یک "فرد و یک رأی"، در عمل با جوامع پیشرفتۀ "صنعتی" که در آن، سطح تعلیمی عامه و زندگی "شهری"، 
 نوع "رها" ساخته است، قابل مقایسه است، که ایجاب ارزیابی وسیعتر را می نماید."فرد" را از قیودات مت

 

"کارل پوپر" در مقدمۀ جلد اول کتاب خود، با طرح فرضیه هایی که اگر بشریت، مفاهیم چون "تمدن"، "انسانیت"، 
هنوز هم از صدمۀ  گذار  "معقولیت"، "مساوات" و "آزادی" را بعنوان "هدف" خود تعیین می دارد... که "تمدن ...

از ساختار قومی و یا "نظم سر بسته اجتماعی"، رها نیافته، تا به "قابلیت انتقادی انسان آزادی" داده شود. "...این  
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( تعریف داده ایم، به آن عنعنه مربوط totalitärبدین معنی است، که مفکوره ای که ما بدان، امروز تمام شمول )
 (.۳(..."  )جلد اول، صفحۀ Zivilisationنان کهنه سال و یا جوان است، مانند تمدن )است، که  در عین زمان چ

پیغمبران" ای که از ورود ، هزارم »"در همین متن به ارتباط دیموکراسی، چنین وضعیتی را توضیح می دارد: 
ن است که خواب های خبر می دهند، گاهی هم احساس عمیقی از نا رضایتی را افاده می نمایند و در عین حال ممک

ما باید این نظر را داشته باشیم، شند، که  بندرت قابل عملی باشد. قوت ببخ نیز آنها، یکسلسله امید های انسان ها را
که نفوذ آنها ممکن است، مانع آن گردد، تا چهرۀ وظایف روز را در حیات اجتماعی مشاهده بتوانیم...انها برای ما 

اتی" )دیموکراسی( برای ابد عمر نخواهد کرد؛ که بهمان اندازه حقیقت است، و بهمان دیموکر»"حکایت می کنند که 
اندازه نا مناسب و نا مرتبط هم است، مانند یک اشاره ای که تعقل انسان هم تا ابد عمر نخواهد کرد، از آنجائی که 

ن بیک ریفرم بدون تطبیق جبر یک چوکات مؤسساتی را نمایان می سازد، که در داخل آ –این تنها  –"دیموکراتی" 
 (  ۷)صفحه « و زور و در نتیجه به تطبیق تعقل  بر سؤاالتی نیازمند است، که سیاست چگونه ممکن است... 

کتاب در فصل "پروگرام سیاسی "پالتون" )افالتون؟( و در تحت عنو ان "اصول رهبری"، بطور ساده،  لفؤم 
( ۱۴۲" مطرح می سازد. )صفحه دیکتاتوری" و "استبدادقابل "دیموکراسی" را برای یک "شکل حکومت" در م»

در عین حال در رابطه با انتقاد از دیموکراسی، "کارل پوپر" اظهار می دارد، که " مؤسسات دیموکراتیک خود را 
 (۱۵۲خود اصالح نمی کند..." )صفحه 

 

الزم نیست، کسی که از دیموکراتی و لیکن » از جانب دیگر همین فیلسوف، در جائی چنین اظهار جالب می نماید: 
مؤسسات دیموکراتیک انتقاد می کند، دشمن آن است؛ با وجود اینکه دیموکراتی ای را که از آن انتقاد می کند، 
مانند همعصر های "تمام شمول"، متوقع است، تا از هر عدم وحدت و عدم توافق در قرارگاه دیموکراتیک، سود و 

 (۲۲۵.( )صفحه الش صورت گیرد، تا او را دشمن دیموکراتی تصور کنند..منفعت داشته باشد، ممکن ت

   

صرفنظر از مخالفین، گروپ ها و حلقات مختلف سیاسی، که جوامعی را که دارای سطح انکشاف اجتماعی، 
، و چه راست پها، چه چکار می گیرند. دیکتاتور کلمات ، هر یک بنفع خود، از ایناند اقتصادی و سیاسی مختلف

ازین تعریف، با در نظر داشت، موقف خاص "طبقاتی" آنها در حاکمیت، همه ، یا چه مذهبی و یا غیر مذهبی اند
البته در چنین کتگوری، بشمول پیروان دین اسالم، که کامالً بر آن "مهر کفر" می  بمثابۀ "ُمد" روز کار می گیرند.

ً هم تالش ورزیده اند، تا اشکال "تعریف  شدۀ" خود آنها را، بنام "دیموکراسی" بفروشند. حلقات زنند، اما بعضا
"، طبق دلخواه خود، "دیموکراسیبزنند و بجای "طبقاتی"  غربی و "دیموکراسی" مهردیگری هم، کوشیده اند، تا بر

در پیش گیرند. همه اشکال دیموکراسی ای که در جوامع کم انکشاف یافته، وارد میدان  را، "دیکتاتوری پرولتاریا"
با شرایط جامعۀ خود آن تطابق گویا،  طوری تعریف می کنند که ه اند، با شیوه های جعل و فریب عملی گردیده،شد

مورد اعتماد مردم را که در چند « ثبات»ممکن بوده می تواند. بدون اینکه نخست موجودیت حاکمیت دولتی با آنها، 
 سطر قبلی ذکر شده است، تضمین نمایند.

 

 پایان
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