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 یکا را دریس جمهور امرئت ها اکثریت دارند دانولد ترمپ رامریکا که در آن دموکرا )ولسی جرگه( مجلس نمایندگان

 .دو مورد تخطی از قانون، متهم شناخت )ام پیچ کرد(

رده ه ک" ترجممعنا را در دری افاده کند نداریم. رسانه ها آنرا "استیضاحکه عین  " ام پیج " لغتی انگلیسی ۀ)برای کلم

، مطرح است نه استیضاح. اما خوب خلع( و مجرم شمردن مقامینجا بیشتر )اقدام برای ا؛ در اند که شاید زیاد دقیق نباشد

 تروی آن نمی پیچیم (

اند تو دموکراسی درین کشور شمرده شده می ۀدهند از قانون نشانخاطر تخطی ه یس جمهور بئر یهدید عملی برکنارت

 ،خواهان اکثریت دارند، با اتکا به وابستگی های حزبی اما به احتمال قوی مجلس سنای امریکا که در آن جمهوری

ی می ب، معنای دموکراسی و حکومت قانون را کت حزبیدانولد ترمپ را برائت خواهد داد. اینگونه چسپیدن به تعلقا

 . سازد اعتبار می

 

، فرمان هایی را صادر کرد که دست گرفت در همان ساعت های اوله وقتی سه سال پیش دانولد ترمپ قدرت را ب

مسلمان از شرق میانه تبارز میداد. )عکس ضمیمه در همین تعصبش را در برابر مهاجرین و بخصوص پناهگزینان 

گفتم چه وقت  شد که با خود می اول با چنان غرور به رخ کشیده میها در همان روز  ( امضای فرمانارتباط است
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به چهار سال نیاز نبوده  سرکوب این غرور هموار شده بتواند. اما معلوم شد که اصلا دوره چهار ساله او به پایان برسد که راه 

ه بو راه تطبیق آنرا گرفتند و ضر ها را غیر قانونی خوانده های اول قاضی های فدرال یکی پی دیگر فرماناست. در همان روز

بعد ها اما در  . مریکا نهادینه شده استاگفتم به راستی که دموکراسی در  زمان با خود می . آنهای اولی به این غرور وارد شد

به ارزش های خود پا گذشته و  یخواهان حت شود که جمهوری . دیده میاین خوش بینی بار دیگر فروکش کردرویداد های دیگر 

 . کنند ید میئشم بسته هرحرف دانولد ترمپ را تاچ

ی عمومی مردم أگرس هم خود را کاندید خواهند کرد. هر چند در انتخابات رکان ۀانتخابات آینداعضای کانگرس، در بسیاری از 

اگر آنان خاطر ترمپ . دست آورنده کاندید شدن ب ۀا توافق رهبری حزب خود را در باراهمیت اساسی دارد اما پیش از آن باید آنه

ی در مورد موکرات ها نیز صدق که شاید در موارد مشابه تا حدشود. این وضع ) را برنجانند کار کاندید شدن شان دشوار می

، با دموکراسی در عمل آیده ال و رویایی شود که دموکراسی   سازد و باعث می ( ابراز نظر آزاد در کانگرس را مشکل میکند

 . دفاصله داشته باش

( هند )بزرگترین دموکراسی جهانناگوار از دموکراسی را می بینیم: در  ها در گوشه های دیگر جهان هم نمونه هایدر همین روز

این  .دست آورنده خواهد در قانون تابعیت محدودیت هایی وضع شود که پناهگزینان مسلمان نتوانند تابعیت هند را ب حکومت می

را به ذوق ، حکومتی که از حمایت اکثریت برخوردار است قانونی بشر است اما در روی کاغذ قانون مخالف اساسات حقوق

ا ا . دراکثریت پیشکش کرده است خانمی  ، سان سوچیگیرد. در میانمار رهبر آنکشور کامیابی نمی ۀدموکراسی نمر ینجا نیز ظاهرا

دست آورد حاال کارش در مرجعی در سطح بین ه ( را بلح نوبلجایزه صکه زمانی در سطح بین المللی بارزترین نشانه سربلندی )

ودش ا حاضر شد خیانمار چر. اما در مورد اینکه رهبر مهاگ( کشانیده شدهمحکمه بین المللی المللی که سمبول سرافگندگی است )

 کنند که مایوس کننده ارائه می ، دلیلیبرابر مردمان روهینگه پاسخ گوید بین المللی به پرسش ها در مورد مظالم در ۀدر محکم

شوی مغزی و  های سال کوشش شده است که مردم شست ( سالمیانمار )برما ۀعقب ماند ۀگویند در جامع . تحلیلگران میاست

. مردم روهینگا در م و عامل بدبختی های خود بشمارند، افراد روهینگا را که بیشتر شان مسلمان اند نحس و شوشوند و جامعه

ه ی دارند وقتی ببیند کأکه حق ر یی. آنهای داشته باشندأویت ندارند چه رسد به اینکه حق ره ق تحصیل و کار و اصلا میانمار ح

ن گویند همی خاطر مظالم در برابر روهینگه زیر فشار قرار دارد محبوبیت آن رهبر نزد شان باال خواهد رفت و میه رهبر شان ب

 . شود . این مثال هم به سود دموکراسی و انتخابات تمام نمیفتردلیل بود که سان سوچی سفر به هاگ را پذی

 .زنداسی و انتخابات بسیار ضربه مینمونه بارز آن همین انتخابات اخیر هم به مفهوم دموکر افغاسنتان و ۀاز اینها که بگذریم تجرب

ی خالفت شده و راه دیگربا دموکراسی م شود که یکسره در چنین حاالت این وسوسه به آسانی ایجاد می  ؟پس بدیل چه خواهد بود

ت دموکراسی از بدترین سیستم هاست، اما هر سیستم یاد می آید که گفته اسه معروف چرچل ب ۀ. ولی همان گفتجو شودو  جست

 . دیگر بدتر از دموکراسی است

ع این خل ها کار شود نه اینکه دموکراسی نارسایی های بسیار دارد که روزانه به آن برمیخوریم اما راه حل آنست که برای رف

ه ب .اگوار تر خواهد بود رو آورده شودیکسره از دموکراسی دست کشیده شده و به یک رژیم دکتاتوری و خودکامه که به یقین ن

یاد داشته باشیم در کنار هر مثالی که دموکراسی را نفی میکند صد ها مثال به نفع دموکراسی و صد ها مثال دیگری هست که 

 .کند می ءم های بدیل و نظام های دکتاتوری را افشاسیست
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