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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 افغانستان/ کابل  - نعيم سليمی

  ٢٠٢١ جنوری ١٧

  
  نعيم سليمی

 : امريکا  دموکراسی درۀآشوب و فتن

  

 دموکراسی با« خاطر نشان ساخت که » مھوريت ج« چھار صد سال قبل از ميالد افالطون در يکی ار آثارش زير نام 

 ؛ بعضی از آن ھا را به ھالکت می رساند و برخی را ھم تبعيد می  بر دشمنان آنھا عرض اندام می نمايدءپيروزی فقرا

دفاتر حسب قرعه ،  ين رژيم اوليت ھا را شريک می سازد و درؤبعد از آن با بقيه جمعيت ، مقامات سياسی و مس ؛ نمايد

 ١) الف  557  ھشتم قسمتۀجمھوريت ، جزو ( » . ين می گردندتع
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ی ئکه انتخابات به تنھا  روشنگری اروپا ، متوجه شدۀدر قرن ھجدھم ، ژان ژاک روسو ، نويسنده و فيلسوف اوج دور

 با تصور مردم انگلستان خود را«  مثال ، ياد آور شد که ۀگونه ضمانتی برای آزادی به دست نمی دھد ، او به گون ھيچ

وقتی که : ًکه آزاد ھستند، فريب می دھند، حقيقتا آنھا، فقط در جريان انتخابات اعضای پارلمان، آزادی دارند  اين

فصل سوم ، چپتر ( » ی بيش نيستند اپارلمان جديد انتخاب گرديد ، آنھا دوباره در زنجير بسته بوده و ھيچ کاره 

  ) ، قرار داد اجتماعیپانزدھم

  

 ، ديپلمات ، نويسنده و ھمچنان يکی از پدران بنيانگذار و امريکای بھتر از جان آدامس يکی از سياستمداران ھيچ کس

 دموکراسی را با تجارب دست داشته از انقالب کبير ۀ ، آشوب و فتن١٨٠١ – ١٧٩٧دومين رئيس جمھور اين کشور از 

 : روطه ، بيان نمی کندو مش فرانسه ، مقايسه جمھوريت با شاھی ھای مطلقه استبدادی

 . ، بيشتر نسبت به شاھی و يا اشرافيت ، مھلک بوده است من نمی گويم که دموکراسی در کل و دراز مدت -  *

که تداوم پيدا نمايد ، بيشتر از ھر يکی از  مگر زمانی. گاه مستدام و دير پا نبوده و نمی تواند باشد  دموکراسی ھيچ  - * 

 ... باشد آنھا ، خونين می

بزودی به اتالف رسيده و کسالت پيدا می نمايد و . گاه تداوم زياد پيدا نمی کند  که دموکراسی ھيچ ياد داشته باشيمه ب - * 

 Founders( ... که دست به خود کشی نزده باشد تا ھنوز يک دموکراسی وجود نداشته. خودش را به ھالکت می رساند 

Online  ، ٢ ) ١٨ شماره ١٨١۴مبر  دس١٧از جان آدامس الی جان تيلور 

 در قبال انتخابات ، چنين ١٨٨۴، انقالبی و ھمکار نزديک کارل مارکس ، در سال  رخؤم فريدريش انگلس ، دانشمند

 : نوشت

اين امر .  پختگی طبقه کارگر را نشان می دھد ۀو يا حق انتخابات ھمگانی ، پيمان Universal suffrage بدين ترتيب «

» . ، ھيچ چيزی بيشتر ازين در دولت مدرن نبوده و نمی تواند باشد ، فقط ھمين قدر کفايت می کند ) ن  پ –انتخابات (

 ٣ ) ١٩٨٣جون  ، Duncan Hallsی دھی ، أمارکس ، انگلس و ر( 

ه  مفصل و تشريحی در رابطه با مصيبت شناسی بحران دموکراسی و بۀدر يک مقال The Guardianنشريه گاردين

ی دھی ما أسيستم ر" گردد که  ياد آور می "چرا انتخابات برای دموکراسی بد است ، " ات ، زير نام خصوص انتخاب

راه ھای بھتری برای رساندن صدای . برای دھه ھا ، بخوبی کارائی داشت ، ولی اکنون به شکست مواجه می باشد 

 اند ، وقتی که اين سوخت ھای فسيلی ، سياست)  پ ن –چوب سوخت ( ؛ انتخابات سوخت فسيلی ... مردم وجود دارند 

 ۴. "ترقی بزرگ را برای دموکراسی فراھم نمودند ، حاال ديگر مشکالت عظيمی را به ميان می آورند 

 ۀآنچه را که شما در سطور باال مشاھده نموديد ، در واقعيت بيانگر فشرده ايست از ماجرای تاريخ سه ھزار سال

 دموکراسی ۀ گذشته که در کليت آن آشوب و فتنۀق و تمرين انتخابات در طی دو سدطور اخص آن ، مشه دموکراسی و ب
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 به جھت متضاد خود مبدل می گردند ، ءکه پديده ھا ، رويداد ھا و اشيا و بر حکمت ديالکتيکی اين را ، بازگو می نمايد

 . صحه می گذارد

***** 

 . امريکاده  دموکراسی در اياالت متحۀحال بر می گرديم به آشوب و فتن

به تصور من ما در يک عصری از روايت ھای بزرگ زندگی می کنيم که آغاز بھار آن ، با انفجار کودتای پارلمانی 

 ديگری ھم ۀبه ھالکت رسيده و عدای  آغاز گرديد که در اثر آن عده ترمپ ھواخواھان دونالد ٢٠٢١ششم جنوری سال 

 طی ًن ضروری به نظر می خورد اين است که مھمات اين انفجار ضرورتازخم برداشتند ؛ مطلبی که درين راستا تذکر آ

 يک رويداد تصادفی ۀکه ششم جنوری به مثاب  ، ذخيره شده بودامريکاسرمايه داری  دھه ھا و ساليان متمادی در مخزن

ل و ششمين  جنوری به حيث چھ٢٠جوبايدن به تاريخ  که در چنين روزی کنگره در مورد گزينش ، نصب و تاج گزاری

که ھنوز شروع ماجرا  را منفلق ساخت ی اين مخزنارئيس جمھور جھان آزاد ، اجالس برگزار کرده بود ، چون جرقه 

که در صورت عدم برگزاری اين اجالس و حتی در  الی را مطرح نمائيد اينؤخواھد بود ؛ حال برای يک لحظه ، اگر س

  ؟ برابر چنين فتنه، آيا اين انفجار صورت نمی گرفت ؟صورت آمادگی کامل پوليس و نيرو ھای امنيتی در

 طی چھار سال گذشته و حتی پيشتر از آن در امريکابه تصور من با اوضاع احوال مسلط در جو سياسی و اجتماعی  

 ، امريکا مردم ۀم با قطع امتيازات رفاه اجتماعی برای اکثريت گستردأقسمت وضع رياضت ھای اجتماعی گسترده ، تو

؛ ری اجتناب ناپذير به نظر می رسيدسفيد نه ، بل در جای و مکان مھم ديگ ع چنين فتنه ھا و آشوب ھا ، اگر در کاخوقو

 و بعد امريکام با آشوبگری قبل از جنگ داخلی در أرخين بدين باور اند که حتی در جريان ساليان توؤ زيادی از مۀعد

ن قرار گرفته باشد و از جانب ا معترضۀ شکسته شده و مورد رخنيکاامر ۀاز آن ، ھيچ گاھی مشاھده نشده که کاخ کنگر

 ضد تروريستی ، فعال شدند و ی؛ طی اين يورش پروتوکول ھا رئيس جمھور بر حال مورد تشويق و تحسين قرار گيرد

 . پيچيدند گاز ھای اشک آور در راھرو ھا و دھليز ھای کنگره ،

، رئيس جمھور اسبق می باشد که صحنه ھای  GW Bush عکس العملز اين زمينه عبارت  امطلب خيلی ھا جالب در

، اتفاق می افتند ؛ برای او و يا  Banana Republic شباھت داد که در جمھوريت کيله و يا اين رويداد را به چيز ھای

از مداخالت ده ساير ھمتا ھای وی دليل اين تعجب شايد اين باشد که چنين کاری بايد در يک کشور جنگ زده و ويران ش

 .  مستحکم امپرياليسم جھانیۀفتد ، نه در سنگر گاه و قلعامپرياليستی اتفاق بي

مورد کشور ھندو راس  در یئامريکا ۀ، نويسند O . Henry ، برای اولين بار از جانب" جمھوريت کيله " اصطالح 

ا اقتصاد متکی بر منابع محدود ی بدون ثبات ، بئکشور ھا استعمال گرديد ؛ منظور ازين اصطالح ، شرح حالت

باشد که می شود آن را کشور ھای با دولت ھای پوشالی نيز خواند  صادراتی مانند کيله و منرال ھا و مواد معدنی می

 .) توان از چنين جمھوريت ھا به حساب آورد پ ن به گونه مثال افغانستان ورژيم سياسی موجود آن را می(

 غربال شده ۀسسات و نھاد ھای آن به خانؤ ، مامريکاکاپيتالسم « مورد می نويسد که  ينا در دفاع مارکسيسم در "ۀنشري

اين خانه شايد در ظاھر از لحاظ ساختمانی ، . ماند که در آن پوسيدگی به سرعت انتشار می يابد  توسط موريانه می

 در ۀنشري( » گردد  ان داخل سوراخ میآن راه برويد ، پا ھای ت محکم به نظر بخورد ، ولی اگر شما باالی ايوان ھای

 بورد دبيران ۀ و آشوب دموکراسی سرمايه داری ، سرمقالترمپشورش  : امريکا ۀدفاع از مارکسيسم ، ايالت متحد

 ۵ ) ٢٠٢١ جنوری ٧،  ) امريکااياالت متحده ( انقالب سوسياليستی 

 :  انتخابات گرديدۀ برندترمپچرا 
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 با برنده شدن در انتخابات رياست ترمپ بايدن ، – اوباما ۀ ھشت سالۀم رسيدن دور ادار ، بعد از به اتما٢٠١۶در سال 

 . جمھوری ، روی صحنه آمد که در تصور بسياری نمی گنجيد

جو نمود که در اثر آن به  و  جستامريکا اين پيروزی را بايد در پوسيدگی نسبی و دراز مدت امپرياليسم ۀدليل برجست

سسات توليدی ويران گرديد و درين ميان بخش بزرگی از مناطق و محالت که ؤتغال مردم در متدريج مصروفيت و اش

گونه بھبودی در زندگی آنھا در تحت دوران قدرت اوباما فراھم  ثر گرديد و ھيچأمت،  کرد  کارگر زندگی میۀطبق در آن

 . نگرديد

  با پيشکش نمودن شعار ھای نظيرترمپمانی برای درست اين چيزی بود که زمينه را برای بھره برداری از حالت آن ز

" Make America Great Again  آوردن مجدد اشتغال از " و "  را بزرگ و قدرتمند می سازيم ، امريکادوباره

 . مساعد نمود " و اصالح سطح زندگی مردم ،امريکابرون به داخل 

سرمايه  او يک پوپوليست« يف کنيم ، می شود گفت که را در ساختار نظام سرمايه داری تعر ترمپاگر جايگاه دونالد 

» .، در خود در آميخت   يک زندگی بھترۀ، با وعد بود که ناسيوناليسم ، نژاد پرستی و زن ستيزی را داری کالسيک

 ۶ ) ٢٠٢٠مبر  نو١٠ انقالب سوسياليستی ، فرد ويس تن ، ۀنشري(

 ، رأی دادند ؛ طی اين دوران ، دموکرات ھا ترمپ کارگر برای ۀطبقی از ئبنابر داليلی که در فوق گفته آمد ، قسمت ھا

مين حکم می  نگذاشتند ؛ عين ھء اجراۀ به منصامريکاگونه بھبودی را برای تغيير حالت موجود زندگی زحمتکشان  ھيچ

 . خواھان نيز جاری بوده و مصداق پيدا می نمايدتواند در مورد جمھوري

 آميخته با  ،امريکای از عروج کسالت دموکراسی اجه اين است که در چنين مرحله يکی از نکات جالب و قابل تو

 توده ھای مردم نسبت به زندگی سياسی و نبودن صدای واقعی ۀيوسيت بی سابقأو م اعراض تب آلود آن ناشی از دلھره

 در انظار ترمپ ، امريکاسيون اعتراضی ، احزاب و جنبش ھای انقالبی چپ مستقل در جمھوريت سرمايه داری ياپوز

؛ عرض اندام نمود،  ( outsider )  کاذب ، مانند يک فرد تازه وارد ، مجزا از سياست اين کشورۀاجتماعی مردم به گون

 مبنی بر تسلط بورژوازی نبود ، به نمايندگی از يک بخش و امريکاکه يک موجود بيگانه از سياست جاری  او در حالی

 او نژاد پرستی خفته و پنھان  سياست گذاشت ؛ۀ، پا به عرص که او خود متعلق به آن بود ری سرمايه داۀجناح نا پخت

؛ آنچه را که ادعا )  پ ن –کيد از من است أت( آن به نمايش گذاشت   عريانۀرا به شيو امريکا سرمايه داری ۀشد

بازتاب يافت و به پيام رسان رشد " زندگی سياھان مطرح است ، " نموديم ، از جانب وی در جريان راه اندازی جنبش 

 مبدل امريکا ارتجاعی ۀآگاھی کاذب ناسيوناليستی سرمايه داری برای سفيد پوستان برتری جو و ساير حلقات پراکند

  . گرديد

 

 : ترمپ از امريکاترس و ھراس سرمايه داری 

 ، از وی امريکا سرمايه داری ۀچگونه طبقطور فشرده در باال ياد آوری گرديد ، بيانگر داستانی است که ه آنچه را که ب

پيوستن به کودتا و شورش ، او را طرد نمودند ،  حاکم قدرت با نۀدر حلق از طرفدارانشای گريزان شده و حتی عده 

ھم ه ، ب) طبقات پائينی( اھرم جامعه ۀ را با تخريش از پائين قاعدامريکا ۀزيرا چنين منش ھای لجام گسيخته ، ثبات جامع

 . را نداشت و متالشی می کرد که بورژوازی اين کشور آن را نمی خواست و تحمل آن زده

طبقاتی از بند رھا شده از پائين ، منجر به نافرمانی ھا می گردد ؛ زايش و پيدايش  ترس آن ھا اين بود که نيرو ھای

طر گسترش کابوس و شبح ی ، جورج فلويد ، خئامريکا بعد از قتل سياه پوست امريکافضای طغيان و سرکشی در 

و راحتش  ی شمالی ، آرامش ذھنی بورژوازی اين کشور را ، مختل می نمودامريکاِسوسياليسم و انقالب اجتماعی در 
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 ، جوانان ، بخش قابل امريکا؛ تمامی اين ماجرا ، وضاحت می دھد که اليه ھای بزرگ اجتماعی  را حرام می ساخت

حاکم با استفاده ازين   بودند و طبقاتترمپ ۀپوستان ، خواستار پايان دادن به ادار کارگر ، زنان و سياه ۀ طبقۀمالحظ

بنام جو بايدن ، که به زعم خودشان ، ترقی پسند بوده و می توانست به اين  فرصت ، اين بار آدم دلخواه ديگری را

 ھای از اعتراضات  در ميان تھديد برای تاج پوشی آن پايان بگذارد ، مورد تشويق و حمايت قرار دادند کهۀکابوس نقط

 جنوری ، ٢٠ می باشند ، به تاريخ امريکابزرگ ميليونی شبه نظاميان سفيد که در صدد آغاز جنگ داخلی دوم در 

 . آمادگی می گيرند

 : باشد ، مطرح می سازم االت آتی را که در عين حال نتيجه گيری اين جستار میؤدر پايان اين بحث س

 سياسی برطرف ۀميلی مردم برای شرکت در سياست و مبارزبی ست کسالت دموکراسی مبنی بر چگونه ممکن ا - * 

 گرديده و بار ديگر ھيزم سوخت آن يعنی که انتخابات ، مثمر و کارا باشد ؟

) گزينش بر حسب قرعه ( منظور افالطون در جمھوريت مبنی بر استفاده از يکی زير ساخت ابزار انتخاباتی  -* 

 چيست ؟

ی است که مردم در آن زندگی می کنند ئر دموکراسی ھا ، مھمترين تشويش و توجه ، پرداختن به حيات محله ھاد - * 

 ؛)  و قصبات ، مو سفيدان و غيره ءشورا ھای ناحيه ھا ، قرا(

ط  اروپا ، سقۀ سياست مانند بحث خروج جنجال برانگيز انگلستان از اتحاديۀآيا ممکن است مسايل مغلق و پيچيد - * 

که بخش بزرگ جمعيت کشور ھای  رجعت داد ، در حالی) ريفراندم ( افکار عامه  جنين و امثالھم را به ھمه پرسی

 سرمايه داری ، از آگاھی کامل درين زمينه ھا برخوردار نمی باشند ، چه رسد به کشور ھای عقب مانده و در ۀپيشرفت

 حال توسعه ؟

 کنونی افغانستان نيز است، از چه قرار بوده است ؟ تان که مصداق حالتنگرانی رو سو از انتخابات در انگلس -* 

ّانسانی بدون موجوديت مراودات معمول حقوقی مانند وصيتنامه ھا و قباله  Sovereignty اراده و آيا ممکن است ، -* 

 ست گردد ؛ھای ضمانت کننده درين زمينه ، به يک کانديد مورد نظر در انتخابات، انتقال داده شده و حرا

 چرا جان آدامس از ھالکت دموکراسی از ميان خودش و خود کشی دموکراسی سخن می گفت و چرا او تصور می - * 

 نمود که عمر دموکراسی از رژيم ھای شاھی و اشرافی کوتاه تر است ؟

شرافيت متفاوت به تصور شما ، آيا واقعا جمھوريت دموکراتيک سرمايه داری در بنيه و اساس خود از شاھی و ا -* 

  نا مقدس سرمايداری نيست ؟ۀ اشرافيت و استبداد در بطن خودش در خانوادۀاست ، آيا سرمايه داری خودش حامل نطف

  دموکراسی سرمايه داری را به دور انداخته وۀ بشری افزار ھای کھنۀآيا زمان آن فرا نرسيده تا انسان و جامع - * 

ی خود مردم برای مردم را با بھره برداری از ارزش ھای ئارکتی و شورامکانيزم ھای جديد گزينش مستقيم ، مش

 فرماندھی و ديکته ۀکه در آن حاکميت و قدرت دولتی از يک قو  سياسی ، جايگزين آن سازدۀکالسيک مثبت در فلسف

از ھمان آغاز  تو به اين ترتيب زمينه برای زوال تدريجی حاکمي کننده ، به مرجع تحت فرمان و انقياد جامعه در آيد

 ، فراھم گردد ؟  دگرگونی ھای اجتماعیۀوھل

 پايان

 ديدگاه بگذاريد
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