
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  دومنيکو لوسوردو: نويسنده
  طھوری. خ:  ازبرگردان
  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠٢٠ جنوری ٢٠

  

   ١٧ -... وقتی نيروھای چپ در صحنه نيستند

 المللی پلوتوکراسی، دمکراسی، دمکراسی در روابط بين .٨

که از طرف  اين يک تضاد است، که از يک طرف غرب مصمم است با زور اسلحه دمکراسی را صادر کند، با اين

است، بلندتر » پلوتوکراسی«ديگر در ھمين غرب صدای اعتراض در اين مورد که دمکراسی در استحاله به سوی 

   .شود می

 دمکراسی قناعت کند، با اين حال ديده» حداقل تعريف«ربط بداند و به  ھر چند ھم که انسان بخواھد اين وضعيت را بی

در . ًالمللی اصال دمکراسی وجود ندارد مشکل و يا غيرممکن شده، زيرا در روابط بين» حداقلی«ِشود که دمکراسی  می

 مالی در روسيه مانع ۀلمان و فرانسه با دخالت گستردا غرب به ويژه ١٩٩۶خوانيم که در سال  ھای بزرگ می روزنامه

ھا  ھا بودند که بوريس يلتسين را که ھر چند در نظرسنجی لماناو ھا  اين فرانسوی«: از بازگشت کمونيسم به قدرت شد

دانستند ولی  که نمی(ھا   را نصيب خود کرده بود بر سرير قدرت نگاه داشتند و نه روسءًدرصد کامال ناچيزی از آرا

  »).دانند اکنون می

ھای سياسی را فراموش  نبايد دخالتھای متعدد مالی را مطرح کردم ولی  من در اينجا به عنوان نمونه يکی از دخالت 

ھا و حکام غربی را ديديم که به طور جدی در امور داخلی اين و يا آن کشور دخالت کردند به  ماتوما ديپل: کرد

   . گرفتند صورت که به نفع اين نيروی سياسی عليه نيروی سياسی ديگر موضع اين

اين . تواند به جای دخالت مستقيم، از سوی نھادھای غيردولتی انجام گيرد ھا، حال چه اقتصادی و چه سياسی می دخالت

ھای روابط عمومی  مشاور و آژانس(شوند، که امکانات مالی و انسانی  ل میونھادھا به طور عمده از طرف غرب کنتر
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د و به اين صورت به طريق غيرقابل بازگشتی نتايج انتخابات دھن وسيعی در اختيار حزب منتخب خود قرار می) و غيره

  .سازند را جعل و دستکاری کرده و ديالکتيک عادی دمکراسی را مخدوش می

دھد که اين  ھا است که چنين ديالکتيکی را بيدار و احياء کنند ولی تجزيه و تحليل کودتاھا نشان می  رسانهۀاين وظيف

 در ١٩٧٣ در ايران و کودتای ١٩۵٣ًمثال به کودتای : شود نگاران آغاز می اء روزنامهکودتاھا به طور منظم با ارتش

ھای  در ھر دو مورد تلويزيون و راديو و ارگان. نديشيدرين کودتا در موج اول کودتاھا بييلی، يعنی اولين و آخچ

اپوزيسيون کودتاگر قرار گرفت، سيراب مطبوعاتی از جريان پولی که از اياالت متحده و بريتانيا روان بود و در اختيار 

پردازی که از طرف  ديگر امروز روشن است که ماشين دروغ شود، چه که به موج دوم کودتاھا مربوط می آن. شدند

ايفاء کرد و ) ًمثال در گرجستان(ی به حرکت درآمد، چه نقش مھمی ئ مراکز قدرت سياسی و اقتصادی و چندرسانه

ھا و پيشنھادات کاخ سفيد چقدر  ھای نوين برای توصيه  در ايران رسانه٢٠٠٩روشن شده است که در سال طور  ھمين

  .آمادگی نشان داد

کنند ولی نه اين و نه آن مانعی در  ًمعموال نھادھای نمايندگی و سنديکاھا نيز به احيای ديالکتيک دمکراتيک کمک می

 در گوش نمايندگان ١٩۵٣ در سال ی و پوندھای انگليسئمريکاارھای لا دبه نجوای: مقابل مانورھای کودتاگران نيست

وزير دمکراتيک منتخب مردم را سرنگون ساخت و يا به ھمکاری سنديکای  نديشيد که نخستمجلس ايران بي

  .يليايی و سازمان جاسوسی سيا که آنجا ھم با صرف مقداری پول ممکن شدچداران با کودتاگران  کاميون

که تا اين (ھای بزرگ   سرمايهۀسلط. المللی نيز ھست   بينۀتوان گفت که پلوتوکراسی دارای يک جنب وع میدر مجم

تکامل مناسبات دمکراتيک واقعی در ) لحظه در کشورھای غربی و يا کشورھای متمايل به غرب متمرکز شده است

نظامی اين معضل را - اد سياسی و يا سياسی و اگر ما ابعسازد ترين کشورھا را بيش از گذشته مشکل می درون ضعيف

   :شود تر برجسته می گيری بيش در نظر بگيريم، اين نتيجه

 در يوگسالوی، نه به خاطر پارانويا، بلکه به خاطر ترس از قربانی شدن در يک سوءقصد که به وسيلۀ ٢٠٠٠در سال 

رزات ًھای جاسوسی غربی فعال در کشور سازماندھی شده بود، برای ميلوسوويچ تقريبا غيرممکن بود به مبا سازمان

  .انتخاباتی بپردازد

 پايان اولين دولت ١٩٩٠در سال . را مطرح کنم ای آن خواھم به کمک نمونه  اصلی که میۀرسيم به مسأل و اکنون می

چه اتفاقی در آنجا رخ داده بود؟ در .  کوبا در نيکاراگوئه به رھبری دانيل اورتگا تجربه شدۀساندينيستی ملھم از نمون

رو  ماسی ريگان تحميل شده بود روبهو اقتصادی و نظامی که از سوی دستگاه ديپلۀکشور با محاصرھای پيش از آن  سال

ھای  ھا و پارتيزان گذاری کند و تروريست  را مينیمريکای مرکزاپناه  بود که قصد داشت بنادر اين کشور کوچک و بی

ھا دولت   اينۀدر مقابل ھم. داد میکرد و از نظر مالی و تسليحاتی مورد حمايت قرار  ضدانقالبی را ترغيب می

 ۀ و اينجا اياالت متحدپيمانان داخلی آن دست به اقداماتی زد ساندينيستی با امکانات محدود خود عليه تجاوز خارجی و ھم

ی خود ئ شد درآمد و تمام توان چندرسانه زير پا گذارده می» ھا تروريست«مريکا به لباس مدافع حقوق بشر که از جانب ا

   . دھد ر گرفت تا دشمن را بدنام کرده و خبيث جلوهبه کارا 

ھای اجتماعی ھواداری از   فرسايش پايه اقتصادی و جنگ صليبی ايدئولوژيکاز يک طرف گرفتن گلوی کشور از نظر

که از طرف اياالت متحده تغذيه (» کنتراھا«ھا را به دنبال داشت و از طرف ديگر فشار نظامی و تروريسم  ساندينيست

اين . مريکا بودا اين نمايش پيروزی نامزد انتخاباتی ھوادار ۀآخرين پرد. عزم و توان مقاومت را فلج کرد) شدند می

 اصول ۀ او بر پايۀ ارايه داده شدۀجمھور نيکاراگوئه شد ولی برنام يسئً مجددا ر٢٠٠۶درست است که اورتگا در سال 

لذا اين . شد تحمل می) داند که حرف آخر را نيز حق خود می(تری بنا گرديده بود، که از طرف واشنگتن  به مراتب معتدل
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دانست » آزاد«توان انتخاباتی را   در نيکاراگوئه آيا می١٩٩٠ماند که در رابطه با انتخابات سال  سؤال کماکان مطرح می

 ۀ ھمسايۀدکنن ھای علنی و مرعوب روست و به کمک دخالت ی با نابرابری عظيمی روبهئکه در سطح مالی و چندرسانھ

مورد تحريم و » غلط«شود که در صورت گرفتن تصميم  بزرگ و پرقدرت در طول انتخابات، خلق کشور تھديد می

را » آزادی از ترس«تری واقع خواھد شد؟ تصادفی نبود که روزولت   جديد اقتصادی و تجاوزات نظامی بيشۀمحاصر

  .دانست شرط دمکراسی می پيش

را   آن داری پيشرفته جلوگيری کرده و يا ن از پيروزی پلوتوکراسی در کشورھای سرمايهتوا روشن نيست که چگونه می

   :زير سؤال برد، ولی يک امر روشن است

المللی آغاز و يا رشد و تکامل  دھد، فقدان دمکراسی در روابط بين  مشخص نيکاراگوئه نشان میۀطور که نمون ھمان

به ھر حال آنانی که خود را پيشکسوت مبارزه . کند ھای درونی در اکثر کشورھای در حال رشد را مسدود می دمکراسی

ی ھستند که فراخوان برای دمکراتيزه کردن روابط ئھا کنند، درست ھمان عرفی میبرای اصول عمومی دمکراسی م

  .کنند المللی را با عصبانيت رد می بين

ند، که  اھای غربی برخوردار  مبارزه برای دمکراسی ھنوز از اعتبار زيادی در بين چپۀبدبختانه پيشکسوتان خودخواند

ھای  شود، به عنوان انقالب صورت گرفته و يا کوشش به انجام آن می قانون جنگل ۀاين کودتاھا را که اغلب بر پاي

  .دمکراتيک مورد تمجيد قرار داده اند
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