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  ٢٠١۶ اگست ١٩

  

   حکومت دمکراتيک عليه دولت–) فصل ھشتم(عليه امپرياليسم 

  

 مايکل پرنتی
يه داری در يک سال چه کار سرما: السؤ: شوخی تلخی در روسيه بر سر زبان ھا افتاده، که خالصه اش چنين ست

بدبختی اجتماعی بھشت سرمايه . سوسياليسم را خوب جلوه داد: کرده که سوسياليسم نتوانست در ھفتاد سال بکند؟ جواب

آن دمکراسی سياسی که برای . داری باعث خشم و نارضايتی در کشورھای سابق کمونيستی گشته، که بايد مھار شود

 مورد نياز ئیبازار آزاد دراکونيا ه قرار گرفته بود، در حال حاضر مانعی برای اقدامات سرنگونی کمونيسم مورد استفاد

بنابراين، الزم بود که خود دمکراسی ضعيف گردد و يا از آن سرپيچی شود تا بدين  .بازسازی سرمايه داری شده است

.  درآوردءد را به طور کامل به اجرا که ھست، گذر از سوسياليسم به بازار آزا–» اصالحات دمکراتيکی«وسيله با آن 

ًسای جمھور کشورھای مختلف اروپای شرقی، مکررا دولت را بر حکومت ترجيح داده اند و ؤجای تعجب نيست که ر

در روسيه، رئيس جمھور بوريس يلتسين، .  شده اندئیت اجراأخواستار حق کنار گذاشتن دمکراسی و اجرای حکم ھي

ونت قانون اساسی را پاره کرد، پارلمان منتخب مردم و شوراھای واليتی را سرکوب کرد، فقط با استفاده از زور و خش

و با انحصار رسانه ھا، کشتن بيش از ھزار نفر و دستگيری ھزاران نفر ديگر، ھمه اين ھا را زير نام نجات دمکراسی 

 از حمله –ود را تشديد می کند ھنگامی که سرمايه داری در بحران است، دولت سرمايه داری سرکوب خ .  کردءاجرا

 استاندارد   دفاع از آنۀبه استانداردھای زندگی گرفته تا حمله به حقوق دمکراتيک مردم که ممکن است به آن ھا اجاز

 شرقی به مبارزات المانبه عالوه، در آينده ديگر کمک ھای مادی و سياسی شوروی، بلغارستان، و . زندگی را بدھد

ًدر عوض، در حال حاضر کشورھای سابقا کمونيستی به جنگ ھای امپرياليستی، . وجود نداردبخش جھان سوم آزادي
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، می پيوندند و باعث تقويت ١٩٩٣ در سومالی در سال امريکا مستقيم ۀ، و مداخل١٩٩١مانند طوفان صحرا در سال 

  . قدرت مندترين کشورھای امپرياليستی می شوندۀقدرت مداخله جويان

***********  

در . حدود دو سال از اولين ترجمه و ويرايش اين مطلب می گذرد، اما بنا به داليلی، موفق به انتشار آن نشدم :يحتوض

 نداشته و ندارم که کارم بدون اشتباه نيست، بنابراين، چناچه اشکالی در ئی که ھمواره ھيچ ادعائیھر حال، از آنجا

جای دارد که به .  تصحيح آن به امر روشنگری و افشاگری کمک نمائيدًترجمه و يا ويرايش ديديد، لطفا اطالع دھيد و با

، باب بريتون، وآنا ئیشيری و بھرام رحمانی، و ھم چنين رفقای حزب کمونيست استراليا. م. ويژه از رفقای ايرانی، ا

 مايکل پرنتی ۀجھت ھمکاری و کمک به ترجمه و ويرايش کتاب عليه امپرياليسم، نوشت فا، و ديگر دوستان ايرانی 

  .قدردانی کنم

استفاده شده ) دولت(و از کلمه استيت ) حکومت( از کلمه گاورمنت  برای فھم مطلب، در ويرايش جديد، در ترجمه

از استيت نيز عالوه بر . از گاورمنت برای دولت ھم استفاده می کنند، مانند دولت آلنده و يا دولت ساندنيست ھا. است

در متن برخی اوقات مايکل پرنتی مانند ھر فرد ديگری، پيوسته از . ت ھم استفاده می شوددولت، برای کشور و ايال

 دولت  برخی اوقات ھم ھر دو معنی باھم ادغام می شوند، ولی باز کلمه.  گاورمنت به عنوان دولت استفاده می کندۀکلم

مانند بھداشت عمومی . لتی استفاده می شوديک به عنوان عموم و يا دولبه ھمين صورت ھم از پاب.  می شود برده به کار

  .و يا وسيله نقليه دولتی

  آمادور نويدی

***  

  حکومت دمکراتيک عليه دولت

اول، انتخابات، شخصيت ھای سياسی، اعالميه .  را به عنوان سيستمی دوگانه درنطر بگيريمامريکا ۀبھترست که ادار

ری از مسائل قابل مشاھده وجود دارند که مقامات دولتی را ھای عمومی، مھندسی افکار عمومی، و تعداد انگشت شما

اين سيستم در مدارس تدريس می شود، توسط .  افکار عمومی استۀ و از طريق رسانه ھا برند تحريک می کند

سپس سيستم قدرت .  آن شايعه درست می شودۀدانشگاھيان تجزيه و تحليل می شود و توسط کارشناسان خبری دربار

 ۀ ساختار اقتصاد سياسی، منافع داخلی و بين المللی سرمايۀوجود دارد، که به ويژه برای حفاظت از سلطزور دولتی 

به نظر می . اين سيستم نه در مدارس تدريس می شود و در مطبوعات ھم از آن بحثی نمی شود. مالی استفاده می شود

  .د آن نشنيده انۀرسد که مفسران رسانه ھای جريان اصلی، ھرگز دربار

 آن شنيده و بخشی از آن است، اما او ترجيح می دھد ۀدربار) William Buckley( ويليام باکلی مانند ئیمفسر راستگرا

کوتاھی او در توضيح اين سيستم قدرت دولتی، نشانه آگاھی طبقاتی شديد است تا عدم . که ما درباره اش فکر نکنيم

رباره مسائل طبقاتی، با افسوس به امتيازات بيش از اندازه و اختيار تا حدی که محافظه کارانی مثل باکلی د. وجود آن

 اختالف بين حکومت ًاين سيستم دوگانه تقريبا. قدرت مادران رفاه، بی کاری و طرفداران اقدامات مثبت صحبت می کند

)Government ( و دولت)State (ی فشار، حکومت با مقامات قابل مشاھده، سياست گروه ھا. را منعکس می کند

اين ردای حکومت منتخب و ھر ماده از حکومت دمکراتيک را ارائه . منافع خاص، و مطالبات مردمی برخورد می کند

دولت اگر داشته باشد، کم ترين کار را با قانون مردمی يا . شده است ی نسل ھا کسب ئمی دھد که از طريق مبارزه توده 

  .بزار قھر قدرت طبقاتی استدولت آخرين ا. ايجاد سياست ھای عمومی دارد
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 زمانی که مازاد قابل مالحظه ای   باغبانی،ۀاشاره کرد که در اواخر جامع) Frederick Engels(فردريک انگلس 

 ھای خود استخدام شده بودند، نخستين ئیانباشته شده بود، باندھای مسلح مالزم که توسط مالکان برای محافظت از دارا

 گی ھای غيرشاھده کرد که صفت ذاتی دولت، ويژم) Max Weber(ماکس وبر . ل دادندحالت جنينی دولت را تشکي

ًقانونا توسط قانون اساسی تصويب شده  است که » مشروع«(قابل تقليل آن، انحصار او بر استفاده قانونی از زور 

   .)است

  

  دولت عليه دمکراسی

گونه موانع دمکراتيک موجود در درون حکومت را دولت برای تحقق نقش خود به عنوان حافظ وضع موجود، اغلب ھر

در ) J. Edgar Hoover(، جی ادگار ھوور )FBI(آی .بی. افامريکاليس فدرال وآخرين رئيس پ. با حيله دور می زند

 به طور ضمنی برای نظم و قانون الزم و بخشی از آن است، ًعدالت صرفا« اشاره کرد که ١٩٧٠مصاحبه ای در سال 

در واقع، آقای ھوور با اقدامات خود در بسياری موارد روشن ساخت، که تمام اھداف ضروری . »نيستولی تمام آن 

سازمان ھای دولتی مجری قانون، حفظ ساختار روابط طبقاتی موجود، حفاظت از ساختار اقتصادی اجتماعی در برابر 

  .ات انقالبی استتغييراصالحات بنيادين و 

 حفظ تسلط بر نظم اجتماعی ،ھنگامی که بر فرض. ، نگرانی ھای ثانوی دولت ھستندحفاظت از امنيت عمومی و عدالت

ياد ه ب. تا مبادا اين به عنوان يک مفھوم ويژه مارکسيستی ديده شود. ضروری باشد دولت می تواند ھر دو را نقض کند

 اصلی اتحاد مردان در دليل«: ، نوشت١۶٨٩در سال ) John Locke(بياوريم که فيلسوف سياسی انگليسی جان الک 

 Adam(و آدام اسميت . »و ارائه خدمت به دولت برای حمايت از اموال خود است) کشورھای مشترک المنافع(جوامع 

Smith ( تا زمانی که «و . »ضرورت حکومت مدنی با کسب اموال با ارزش رشد می کند«: ، نوشت١٧٧۶در سال

ه باشد، برای اين که پايان آن امنيت ثروت، و دفاع از ثروتمندان در  وجود دارد حکومت نمی تواند وجود داشتئیدارا

ًبايد به خاطر آورد که، از آتن باستان گرفته تا به امروز، ھدف تاريخی حکومت دمکراتيک عينا . »برابر فقرا است

لت ، تفاوت به طور کلی، فرق بين حکومت و دو.  در برابر ثروت مندان حفاظت کندءمعکوس شده است، که از فقرا

دولت، ھر دو، اعمال زور و . حکومت واسطه سياست عمومی است. ليس، بين کنگره و سيا استوبين شورای شھر و پ

ًبه ھرحال، اين تمايز مفھومی ست بين پديده ھای تجربی که واقعا . ل را آشکارا و به طور پنھانی ھماھنگ می کندوکنتر

 به مجری مشھود است، که ھر دو مرکز سياست حکومت و آذوقه رسان  با توجهًتداخل خصوصا. با ھم تداخل دارند

  .قدرت دولت است

تا زمانی که دولت و حکومت با دادگاه ھا و سازمان ھای دولتی خاص، و آن اعضای کنگره که در کميته ھا با امور 

 اين که قانون گذاران مستقلی کاران امنيت ملی ھستند، تادارند و در درجه اول به عنوان ھماطالعاتی و نظامی ارتباط 

  . تار می شود ِباشند که نظارت حياتی اعمال می کنند، خط بين آن ھا

 را در ارتباط بين قدرت اقتصادی و سياسی و ئیتمايز مفھومی بين دولت و حکومت، به ما اجازه می دھد که چيزھا

ندرت دسترسی کامل به ه  دفتر حکومت، ببه يک دليل، ما بيش تر آگاه می شويم که کار در. حکومت مردمی بفھميم

زمانی که سالوادور آلنده، نامزد اتحاد مردمی از طرف طبقات کارگری به . ابزار قدرت دولتی را ضمانت می کند

يلی انتخاب گرديد، او زمام چ به عنوان رئيس جمھور ١٩٧١اصالحات دمکراتيک اختصاص داده شد، و در سال 

ات سياسی خاصی شد، مانند گرفتن نيم ليتر شير روزانه برای ھر تغييرر به ابتکار حکومت را در دست گرفت و قاد
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، نيروھای امنيتی، خدمات پوليس دولتی، ارتش،   دستگاه ھایکنترولاما او ھرگز نتوانست . يلیچکودک فقير در 

  .طبقه مالک ثروت مند تقلب کرداطالعاتی، دادگاه ھا و قانون اساسی بنيادين را به دست بياورد که کل سيستم را به نفع 

)  م–با کودتا (ھنگامی که آلنده عليه طبقه ممتاز شروع به پيش روی در سياست ھای توزيع مجدد کرد، ارتش قدرت را 

دولت طرفدار سرمايه داری، حمايت شده توسط سيا نه . به دست گرفت و ھزاران نفر از ھواداران او را به قتل رسانيد

در نيکاراگوئه، پس از . ا نابود کرد، بلکه آن دمکراسی را نابود ساخت که آن حکومت را ساخته بودفقط حکومت آلنده ر

.  در دست آنھا باقی ماندپوليس را به ائتالف راست ميانه باخت، ارتش و ١٩٩٠آن که ساندنيست ھای انقالبی انتخابات 

يت شد، ارتش نيکاراگوئه ھدف آن قدرت بود و قادر  حماامريکايلی، که با قدرت زياد چبه ھرحال در مقايسه با ارتش 

در ھمان زمان، ناھنجاری ارتش چپ به اندازه کافی قدرت دولت . نبود حکومت را بر روی روند انقالبی خود نگه دارد

ات طرفدار سرمايه تغييردر عملی کردن ) Chamorro(را پراکنده کرد و آن را برای حکومت تازه تأسيس چاموررو 

 با ظاھر حکومت دمکراتيک، اغلب به طور قابل ئیکشورھا.  سرعتی که واشنگتن را خشنود سازد، سخت کردداری با

  .توجھی قدرت دولت غيردمکراتيک را فاش می سازند

آی .بی.، نه تنھا محافظه کاران، بلکه ليبرال ھای جنگ سرد برای حفاظت از منافع امنيتی دولت از افامريکادر 

)FBI (سياسی غيرپاسخ گو، و مستقل کمک کرده اند که به طور پوليسآنھا در نتيجه به ايجاد يک .  انداستفاده کرده 

فزاينده ای خود را در انواع گوناگون اقدامات خالف قانون اساسی، از جمله نظارت مخالفان قانونی و معترضان درگير 

را برای » سيا«زمان اطالعات مرکزی ، سا)Harry Truman(، رئيس جمھور ھاری ترومن ١٩۴٧در سال . کرده اند

ھمان گونه که سناتور سابق جورج مک گاورن . جمع آوری و ھم آھنگ ساختن اطالعات خارجی تأسيس کرد

)George McGovern( در ،) ،سيا نه تنھا در جمع آوری ء از ھمان ابتداًتقريبا: اشاره کرد) ١٩٨٧ت گس ا٩رژه ،

 چنين در عمليات مخفی که شامل تقلب انتخاباتی و اداره اتحاديه ھای کارگری اطالعات جاسوسی درگير بوده، بلکه ھم

    دولت ھا، ترور مقامات خارجی، حفاظت از نازی ھای سابق و دروغ بهتغييردر خارج، انجام عمليات شبه نظامی، 

  .کنگره نيز درگير بوده است

آی رابطه نزديکی .بی.وور، اشاره کرده که اف، در کتابی درباره جی ادگار ھ)Anthony Summers(آنتونی سامرز 

، در کتاب خود اطالعات )Robert Morrow(مأمور سابق عملياتی سيا روبرت مورو . با جرايم سازمان يافته دارد

در طول . ل و اوباش داردذدست اول از نگرانی خود می نويسد، زمانی که کشف کرد سيا روابط گرم و نرمی با ارا

دولت امنيت ملی با عمليات . يته تحقيق کنگره، روابط بين سيا و تجارت مواد مخدر را کشف کردندسال ھا، چندين کم

 از منابع مالی، قاچاق مواد مخدر و اغلب استفاده غيرقانونی از خشونت، در تماس نزديک با ئیعميق خود، پول شو

، و نفوذ ئیاب کارگران، سلب مالکيت از داراو جرايم سازمان يافته با ترور و تھديد و ارع. جرايم سازمان يافته است

شايد وقتی که بر جھان سياسی پھناور متمرکز شويم، عجيب به نظر نيايد  . در مقامات باال، نزديک به دولت قرار دارد

 مانند جی ادگار ھوور مرعوب کننده  ،)١٩٢٩مجله ليبرتی، (، آل کاپون، امريکائیکه بينيم معروف ترين گانگستر 

  :بود

نيسم، سرمايه داری، و يا ھرآن چه که دوست داريد بخوانيد، اگر ما فقط آن را با دو امريکا ما، آن را امريکائیسيستم «

بلشويسم در … دست خود محکم بگيريم و بھترين استفاده را ببريم به ھر کدام از ما بزرگ ترين فرصت ھا را می دھد

دھی کنيم، و شانه به شانه  برابر آن سازمان خود را درما بايد .  ورود دھيمما نمی توانيم به آن اجازه. خانه ما را می زند

ما بايد کارگر را از ادبيات قرمز و .  را سالم و تندرست و دست نخورده نگه داريمامريکاما بايد . ھم محکم بايستيم

  .»ويروس سرخ به دور نگه داريم؛ ما بايد مطمئن شويم که ذھن او سالم باقی بماند
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، »دمکراسی ھای غربی«و برای جلوگيری از به دست گرفتن کشور به دست انقالبيون ضدسرمايه داری در ديگر نات

به عنوان نيروھای  ) عمليات گسترده عمومی گالديو در ايتاليا(تشويق به ايجاد نيروھای شبه نظامی نئو فاشيستی مخفی 

آن ھا در ايجاد رژيم . وريستی عليه چپ ھا بودندنزديک به آن، واحدھای مخفی درگير حمالت تر. مقاومت نمود

 يونان کمک ١٩۶٧ و کودتای ١٩٨٠ و ١٩٧١ال، و شرکت در کودتاھای نظامی ترکيه در سال ھای گفاشيستی در پرت

ای عليه سازمان » پيشگيرانه« را ترور کنند، و حمالت المانآن ھا نقشه کشيدند که رھبران سوسيال دمکرات . کردند

آن ھا شبکه ھای ارتباطی مخفی تشکيل دادند و ليست . تی و سوسياليستی در يونان و ايتاليا به راه انداختندھای کمونيس

 ۵گاردين، (در ) Ben Lowe(بن لووی . مخالفان سياسی را تھيه کردند که بايد در کشورھای مختلف بازداشت شوند

يص بين حمله شوروی و پيروزی در صندوق رأی عمليات از عدم تمايل ناتو در تشخ«: ، اشاره کرد)١٩٩٠مبر، دس

به نظر ناتو بين از دست دادن اروپا با تانک ھای شوروی يا . »انتخابات توسط احزاب کمونيست محلی سرچشمه گرفت

تانک ھای . در واقع، برای ناتو چشم انداز دوم بيش تر احتمال دارد. برگه ھای صلح آميز رأی فرق زيادی وجود نداشت

ی حرکت کنند، اما ضد سرمايه داران ممکن است بتوانند از طريق روند ئی توانند بدون خطر جنگ ھسته شوروی نم

  .انتخابات، بدون شليک يک گلوله بر تمام کشورھا غلبه کنند

من «: يلی حمايت کردچ را به ياد آورد، که از سرنگونی دمکراسی امريکابايد نظر ھنری کسينجر وزير امور خارجه 

  .»وليتی مردم خود به طرف کمونيسم می رودؤ چرا ما نياز داريم کنار بايستيم و ببينيم کشوری به خاطر بی مسنمی دانم

غير «عمل کرد اين ھمه عمليات مخفی، برای آن بود که مطمئن شوند دمکراسی غربی به سمت ضدسرمايه داری 

  .حرکت نکند» والنهؤمس

دوگاه ھای شبه نظامی به خوبی مسلح و ارتش ھای مخفی، مصون از ، گروه ھای مختلف راست گرا، با ارامريکادر 

اگر آن ھا گروه ھای مسلح ضدسرمايه . تعرض وزارت دادگستری، که آن ھا را ناقض قانون نمی بيند، رشد می کنند

 گونه که به آن ھا حمله می کردند و اعضايشان را می کشتند، ھمان  محلی و فدرال پوليسداری بودند، به احتمال زياد 

بلک (، برای حزب پلنگان سياه ١٩٧٠ و اوائل سال ھای ١٩۶٠در بخش ھای مختلف کشور در اواخر سال ھای 

  .اتفاق افتاد) پانترز

  

  سسان محافظه کارؤت مأھي

    بارھا و بارھا در صحبت ھا و نامه ھای خصوصی خود به يکديگر اظھار کرده اندامريکاتدوين کنندگان قانون اساسی 

ف اساسی حکومت مقاومت در برابر گرايش توده ھا و امنيت منافع صاحبان اموال مرفه عليه مقاومت خواسته که ھد

آن ھا برای دفاع از داراھا در برابر ندارھا دولتی قوی . ھای کشاورزان کوچک، صنعت گران و بده کاران بوده است

نوان طرفدار سياست ھای اقتصاد آزاد نشان می دھند؛ امروز، نظريه پردازان محافظه کار خود را به ع. تر می خواستند

ھر . ريشه در قدرت دولت دارد» بازار آزاد«به ھرحال، در عمل، سيستم . ھرچه مداخله حکومت کم تر باشد بھتر است

است، و دولت يک نھاد قانونی ساخته است، که حقوق مالکيت و   آشکارا صاحب امتياز امريکاشرکت بزرگ در 

اگر قدرت دولتی وجود نداشت، ھيچ شرکت بزرگ .  و ارتش حفاظت شده استپوليسوسط قوانين، دادگاه ھا، امتيازات ت

  .خصوصی به طور قانونی وجود نداشت

 که بسيار پر افاده به کمک ھای مالی حکومت، اعتبارات مالياتی، دادن زمين –جالب است که آن منافع محافظه کارانه 

 پيوسته حکومت را به - ارزش، و مجموعه ای از ديگر يارانه ھای عمومی وابسته استھای مجانی، پشتيبانی ھای با

به ھر حال، زمانی که محافظه کاران می گويند خواھان مداخله کم تر حکومت ھستند، يک . مداخالت مضر متھم می کند
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 حمايت از مصرف کننده، و آنھا به خدمات انسانی، قوانين و مقررات محيط زيستی،. توافق ناگفته در آن وجود دارد

اين ھا شامل تمام اشکال کمک .  اشاره می کنند که ممکن است منافع کسب و کار را کاھش دھدئیامنيت شغلی، و چيزھا

ھای عمومی است که به طور بالقوه بازارھای خصوصی را قبضه کرده اند و منابع درآمد جايگزين را برای مردم 

در حالی که نخبگان .  را در تمايل به کار برای دستمزد باز ھم پائين تر مجبور کنندزحمت کش ارائه می دھند، تا آنھا

 برای محدود کردن اثرات برابری طلبانه دمکراسی، ً کند، ولی معموالکنترولمحافظه کار می خواھند حکومت کم تر 

ل می خوانند، برای حفظ وضع کاران، و بعضی ھا که خودشان را ليبرا محافظه . خواھان قدرت دولتی بيش تری ھستند

آنھا دولتی را ترجيح می دھند که راه دست يابی به اطالعات . سياسی واقتصادی موجود، خواھان اقدام ناخوانده دولت اند

 کند، انقالبيون و اصالح طلبان را با اتھامات کنترولن ھا را ولفيدر مورد فعاليت ھای خود خودشان را محدود کند، ت

 و نسبت به قربانيان خود سخت گيری کند، نه عليه سوء استفاده کنندگان از  بيندازد، مخالفان را آزار دھدکاذب به زندان 

  .قدرت

م جنس گرايان محافظه کاران، ھم چنين طرفدار اليحه ھای سرکوب جرم و جنايت؛ محدوديت حقوق زنان، اقليت ھا، ھ

دکترين عدالت تعھد می کند بايد افراد مورد حمله قرار . تندلم ھا، ھنر، ادبيات، و تلويزيون ھسزن و مرد؛ سانسور ف

راست گرايان برای ھمه شکايات . گرفته بتوانند در رسانه ھای صوتی و تصويری وقت برای پاسخ گفتن داشته باشند

  .، سخت کار می کنند تا دکترين عدالت را منسوخ کنند»رسانه ھای ليبرال«و » نخبگان فرھنگی«خود درباره 

ن، از اختصاص يارانه ھای حکومت به ب دمکرات مانند رئيس جمھور کلينتفظه کاران، از جمله بعضی ھا در حزمحا

ی در نظر گرفته شده ئتبليغ محافظه کارانه که برای مصرف توده .  امنيت ملی حمايت کرده اندۀسسؤتجار و گسترش م

 کنند تا حکومت را به عنوان بزرگ ترين مردم را دعوت می. به طور ضمنی بين حکومت و دولت مشخص می شود

در عين حال، چنين تبليغی تحسين بی چون و چرای مردم از دولت، پرچم و نمادھای ديگر آن، و . مشکل خود ببينند

  .ابزار قابل مشاھده قدرت خود مانند نيروھای مسلح را تشويق می کند

  

  يک دولت مجری

ًا رئيس جمھور، معموال به کارکرد دولت نزديک تر است تا قانون مجری می خواھد پادشاه باشد، نخست وزير، و ي

 يک نخست وزير دارند، که با برنامه ھای قانون گذاری و بودجه و مسائل ئیبرخی سيستم ھای اروپا). قوه مقننه(گذار

جسم ناگفته  يک دوگانگی که ت- مرتبط ارتباط دارد، و يک رئيس جمھور، که فرمانده کل قوای مسلح و رئيس دولت است

 ترکيبی است از کارکرد ھر دو نخست وزير ئیت اجراأ، ھيامريکادر سيستم . ای به تمايز بين حکومت و دولت می دھد

 را در ئی اجراھيأتمارکس نقش خاص . و رئيس جمھور، از دولت و حکومت، و از رھبر محبوب و سلطنت مشروطه

.  بورژوازی استئی اجراھيأت شده که گفته است دولت کميته از او اغلب به غلط نقل. حفظ برتری طبقانی درک کرد

 دولت مدرن، اما کميته ای برای مديريت ئی اجراھيأت«: در واقع، در مانيفست کمونيست، او و انگلس می گويند که

 را تشخيص می ئی اجراھيأتبنابراين، مارکس و انگلس کارکرد طبقاتی مختص  . »امور مشترک کل بورژوازی است

 از آن می ئیبخش ھا. آن ھا، ھم چنين به طور ضمنی اذعان دارند که دولت بورژوازی يک واحد جامد نيست. ددھن

بنابراين، وزارت بھداشت و خدمات . اين حتی در درون خود شعبه قوه مجريه صادق است. توانند عرصه مبارزه شوند

و منافعی سر و کار دارند که ) سسانؤ مھيأت(تی  گاھی اوقات با حوزه انتخاباانسانی و وزارت مسکن و توسعه شھری

 که نماينده پنتاگون، وزارت دفاع، يا وزارت خزانه داری و ئی رئيسه ھاھيأتبه طور قابل مالحظه ای فرق دارند با آن 

اين به رئيس جمھور مربوط است که اين منافع کثرت گرايانه را حل و فصل کند، و مطمئن شود که . بازرگانی ھستند
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دولت :  خطرناک ترين آذوقه رسان قدرت دولتی استئی اجراھيأتالنه کردن در . ًلت اساسا بی نقص باقی بمانددو

برای . [امنيت ملی، يک پيکره بندی غير رسمی از سازمان ھای نظامی و اطالعاتی است که سيا واحد کليدی آن است

  .]برای تعريف مفصل تر از دولت امنيت ملی به فصل دوم رجوع کنيد

ثر عمل کند که در درون پارامتر تعھد ؤطور مه تا زمانی رئيس جمھور به عنوان رئيس دولت امنيت ملی می تواند ب

 يعنی به حداکثر رسانيدن قدرت به نمايندگی از طرف منافع شرکت ھای بزرگ و سلطه جھانی –اوليه خود بماند 

  .سرمايه داری

 رئيس جمھور انتخاب شده بود، بر فرض که به او اجازه داده می شد اگر فردی مترقی مانند جسی جکسون، به عنوان

، رئيس جمھور جيمی کارتر ١٩٧٧در سال .  دولت روزگار سختی می داشتکنترولبرای رياست زنده بماند، جھت 

)Carter( سعی کرد که تئودور سورنسون ،)Theodore Sorenson (سورنسون، يک ليبرال . را مدير سيا کند

 Anthony(و آنتونی روسو ) Daniel Ellsberg( معترضی با وجدان بود، که برای نقش دانيل الزبرگ  و متشخص

Russo(جمھوری خواھان محافظه کار در کميته منتخب . ، در انتشار اسناد پنتاگون و در دفاع از آنھا شھادت داده بود

آن ھا . ، مخالف سورنسون شدند)Daniel Inouye( مانند رئيس دانيل اينوی ئیاطالعاتی سنا، ھمراه با دمکرات ھا

» تضاد منافع« که سيا در آنھا مقدار زيادی نفوذ دارد ممکن است باعث ئیگفتند ارتباط او با شرکت حقوقی کشورھا

. ال کردندؤآنھا درباره استفاده او از اسناد طبقه بندی شده در کتابش و تعدادی از شکايات غيرقابل قبول ديگر س. شود

منابع کنگره نزديک به کميته نشان می دھند که «): ١٩٧٧، جنوری ١٨(گونه که در نيويورک تايمز گزارش شد ھمان 

در پشت اين چنين اعتراضاتی محکوميت بخشی از چند سناتور خوابيده است که می گويند مدير سيا بايد چھره محافظه 

مقامات در خود سيا، بی سر و صدا مخالفت خود را ابراز نمودند و . »کار تندرو تری از سورنسون داشته باشد

  .رنسون تأمل خود را برای رياست سيا پس گرفتسو

 به عھده گرفت، مدير سيا آلن داالس ١٩۶١، رياست جمھوری را در سال )John Kennedy(بعد از آن که جان کندی 

)Allen Dulles(به طور منظم در مورد عمليات مختلف پنھانی از دادن اطالعات به کاخ سفيد خودداری کرد ، .

را جايگزين داالس کرد، سيا از دادن اطالعات به مک کون، مدير ) John McCone( مک کون ھنگامی که کندی جان

 سيا مدير شده بود، اما او ھرگز قادر به نفوذ در عمليات کنترولمک کون به منظور کمک برای . خود، خودداری کرد

  .عميق تر اين سازمان نبود

 می تواند خارج از قوانين حکومت دمکراتيک با ًکند، معموالرئيس جمھور که از نزديک با دولت امنيت ملی کار می 

چند مفاد از قانون صادرات اسلحه را ) Reagan(بدين صورت رئيس جمھور ريگان . مصونيت از مجازات کار کند

نقض کرد، از جمله يکی زمانی که تجھيزات نظامی به کشور ديگری انتقال داده شده است، و الزم بود که او به کنگره 

او زمانی که حاضر .  نقض کرد د کنگره، قانون اساسی رائياو با درگيری در جنگ گرانادا بدون نياز به تأ. گزارش دھد

. نشد پولی را که توسط کنگره برای خدمات گوناگون انسانی اختصاص داده شده خرج کند، قانون اساسی را نقض کرد

ص آنھا از سوی کنگره مورد بررسی قرار گرفت، از دادن ريگان و ديگر اعضای مديريت او زمانی که اقدامات خا

به دستور رياست جمھوری، او محدوديت ھای کنگره بر نظارت سيا بر سازمان ھا و فعاليت . اطالعات خودداری کردند

مداخله او عليه . ھای داخلی را لغو کرد، حتی اگرچه دستور رياست جمھوری جايگزين مصوبه کنگره نمی شود

، به نقض قوانين بين المللی رأی داده شد، اما کنگره ھيچ ١ به ١٣ه توسط دادگاه جھانی اداره، و به نسبت نيکاراگوئ

اما در .  ايران کنترا درگير بودۀاو تا بناگوش در توطئ. کاری نکرد تا برای حساب پس دادن، او را به دادگاه بکشاند

  .ته تحقيق دعوت نشدحالی که در کاخ رياست جمھوری نشسته بود، ھرگز به کمي
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  افشاگری برای پنھان کاری

حکومت بعضی وقت ھا قادر می شود که با تحريک و تبليغات کافی، دولت را مقدار کمی تحت نظارت عمومی و مھار 

سيا را   در سال ھای آخر دھه ھفتاد، کميته ھای مجلس نمايندگان و سنا برخی از عمليات ھای نامشروع  .قرار دھد

  .قرار دادندمورد بررسی 

 ايران کنترا را ۀدر نظر گرفت، رفتار خائنانه توطئ) FBI(آی . بی. کنگره دستورالعمل ھای محدود کننده ای برای اف

چيزی که در طول اين ھمه .  ھای ديگری پرداخت که ثابت شد دامنه و تأثير محدودی داردئیبررسی کرد، و به بازجو

جلسات ايران کنترا، .  خط مشی و تعھدات طبقاتی خود دولت امنيت ملی بودال واقع نشد واقعيتؤافشاگری ھا مورد س

کميته منتخب مشترک تحقيقاتی توطئه کنگره به عنوان .  خسارت اغلب تحقيقات رسمی را آشکار ساختکنترولکارکرد 

 قانون اساسی افشاء و نمايندگان حاکميت مردمی، بايد به مردم اطمينان دوباره می داد که اين اعمال غيرقانونی و خالف

با اين حال، چنين افشاگری در تضاد با اولين قانون دولت است، که می گويد دمکراسی نبايد ھيچ . مجازات خواھد شد

  .کاری برای بی ثبات کردن خود دولت انجام دھد

ھد سيستم خود را بايد تا اندازه ای پيش برود که نشان د. اين روند مشروعيت از طريق اصالح، يک شمشير دولبه است

بنابراين، ھمان محققان استاد کنگره که تصميم .  خود شودئیتبرئه کند، و نه تا آن اندازه که باعث بی ثباتی قدرت اجرا

اين کشور به رياست جمھوری موفق «گرفتند ته و توی قضيه ايران کنترا را دربياورند، به ما نيز يادآوری می کنند که 

 واترگيت و سقوط رئيس جمھور نيکسون، بھتر ست که آن ھا بيش از حد ئی که پس از رسوا، به اين معنی»نياز دارد

  . بيش تر ريسک کنندئیکشف نکنند که در لطمه زدن به برحق بودن اجرا

در مجموع، در حالی که رئيس جمھور ريگان و معاون او بوش تا حد زيادی دست نخورده باقی ماندند، کشف تخلف در 

اما در ھر دو افشاگری و پنھان . کاری انجام گرفت ران بود، و تحقيقات برای ھر دو افشاگری و پنھان سطح فرمان بردا

افزايش مشروعيت دولت با نمايشی برای تبرئه خود، و کشف بعضی از تخلفات و انکار وجود : کاری، ھدف يکی بود

  .بقيه

  

   نگه داشتن حکومت در صف 

 با اعضای ھر دو ًکميته ھای اطالعاتی کنگره معموال. عکس آنه ر است تا بثرتؤًمعموال، دولت در مھار حکومت م

، )پدر(دولت بوش . حزب به گونه ای اشغال شده اند، که نزديک به نياز دولت امنيت ملی تشخيص داده شده باشند

. زده شده بودشگفت ) از بيست عضو يا بيش تر(براساس گزارش ھا از انتصاب پنج ليبرال به کميته اطالعات مجلس 

 وجود  ايدئولوژيک برای اعضای آن آزموندر نتيجه، مديريت می گفت که کميته رابطه ويژه ای با دولت دارد و بايد 

  .باشد

قانون گذارانی که از آزمون ايدئولوژيک کشور رد شوند، اما پست ھای کليدی را اشغال کنند، دارای خطرات خاص 

گوی مجلس نمايندگان شد، درباره عمليات مخفی سيا عليه ، سخن)D-Texس  تک–دی (زمانی که جيم رايت . ھستند

، ھم چنين موضع دوستانه ای نسبت به کارگر، حقوق مدنی، )Wright(االت مھمی کرد؛ رايت ؤنيکاراگوئه شروع به س

 را زير يکاامراين جا، يک رھبر برجسته در مالء عام سياست اصلی امپرياليسم . دمات انسانی داشتخمحيط زيست و 

  . البته رايت ھرگز آن را امپرياليسم نخواند- ال می بردؤس

 برای افشاگری در رسانه ھا وجود ئی برای انتقاد از سياست ھای دولت امنيت ملی از ديدگاه چپ يا ليبرال، جاً معموال

 او در رسانه ھا پوشش گوی مجلس کسی نبود که به آسانی ناديده گرفته شود، اتھامات که سخنئیاما از آن جا. ندارد
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در واقع، او برای انتقادات خود در باره نيکاراگوئه به اندازه کافی جدی درنظر گرفته شد که از طرف . خبری داشت

در آن زمان، حيرت زده بودم که مبادا جيم رايت، در . سرمقاله واشنگتن پست و نيويورک تايمز مورد حمله قرار بگيرد

اما امروزه راه تميزتری برای رھا شدن از مقامات اداری . اگھانی به علل طبيعی بميرديک تصادف مھلک يا به طور ن

  .مزاحم وجود دارد

 گذشته رايت، معامالت مالی   می کنند با يک بررسی کامل ازکنترولجمھوری خواھانی که وزارت دادگستری را 

ان برای کارزار انتخاباتی خود ھمواره محتاج  کار مشکلی نبود، برای اين که اغلب سياست مدار–مشکوکی پيدا کردند 

قانون به . او به گفته ای از يک توسعه دھنده تگزاسی و ناشر، ھدايای نامناسب دريافت کرده بود. به منابع مالی اند

 اين است که رھبران سياسی درگير در معامالت مشکوک به منظور جلوگيری از تعقيب کيفری امريکاظاھر نانوشته 

نمونه ھای مشخص اين مبادله، رئيس جمھور نيکسون و معاون رئيس جمھور .  دھندءد از مقام خود استعفامی توانن

گوی منتظر در نوبت بعدی تام سخن. جام داداين کاری بود که رايت به سرعت ان. بودند) Spiro Agnew(اسپيرو آگنيو 

، يک روکش شل و ول بود، که می شد روی )Tip O’Neill(تيپ اونيل . از ايالت واشنگتن بود) Tom Foley(فولی 

االت سخت و ؤ سامريکااو حساب کرد که ھرگز درباره اعمال تيره دولت امنيت ملی و جھانی شدن خط مشی امپرياليسم 

  .دردسر ساز نپرسد

 خودشان به طور کلی، منتقدان دولت امنيت ملی در کنگره، دراقليت ھستند، رھبران کنگره با دولت و با خلع قدرت خود

.  قايم می کنند، ھمراھندً را کامالامريکااغلب آنھا، با آن پنھان کاری که عمليات سيا و سياست خارجی . ھم دست ھستند

 که در کميته ھای اطالعاتی خدمت می کنند بندرت وظيفه نظارتی خود را انجام می دھند؛ آنھا درباره عمليات ئیاعضا

الت زيادی ؤای، مبارزه با شورشيان، و کمک به مستبدان سئسالح ھای ھسته مخفی، حقه ھای کثيف، آزمايش سالح، 

که چرا اين عضو می خواھد ھمه : ال برودؤالت زيادی کند، ممکن است وفاداری اش زير سؤااگر کسی س. نمی پرسند

زمان جلسات ايران کنترا، در . اين اسرار را بداند؟ بنابراين، آنھا اجازه می دھند که دولت تا حد زيادی مھار نشده بماند

) Oliver North(تحقيقاتی خود را جدی گرفت، از سرھنگ اوليور نورث  ، مأموريت )D-Tex(نماينده جک بروکس 

، برای )Rex Alpha84 (٨۴پيش نويس يک نقشه مخفی، با کد رکس آلفا  پرسيد آيا اين داستان حقيقت دارد که او در 

يک حالت حيرت در صورت .  کمک کرده استامريکاحميل حکومت نظامی در به تعليق درآوردن قانون اساسی و ت

ال کردن متوقف ؤ، بروکس را از ادامه س)Daniel Inouye(نورث ظاھر شد و رئيس کميته، سناتور دانيل اينوی 

شده ال بر روی يک نقطه بسيار حساس و طبقه بندی ؤبه اعتقاد من س«: ساخت، و با لحن سخت گيرانه ای اعالم کرد

بروکس پاسخ داد که او در چندين . »له نپردازيد أآقا، شما به آن مس ضا می کنم که بنابراين، تقا. دست گذاشته است

يک طرح احتمالی برای موقع اضطراری ايجاد کرده بود که قانون اساسی «روزنامه خوانده است که شورای امنيت ملی 

اين لحظه . اينوی دوباره سخنان او را قطع کرد. » آن نگران ھستمۀدربارً  و من عميقا  را به حالت تعليق درآوردامريکا

ال شود، که ؤًرھبری کميته، سھوا اعتراف کرد که نمی گذارد درباره طرحی غيرقانونی، و مخفی س. ای متشنج بود

  . اختراع شده بودامريکاتوسط افرادی درون دولت امنيت ملی برای يک کودتای نظامی در 

  

  نونیاستبداد قا

دھی برای مثال، قدرتی که برای سازمان. قانون اساسی مفادی دارد که به طور مستقيم توسط قدرت دولتی اعمال می شود

قوانينی که برای . به کار برده می شود» سرکوب قيام ھا«و مسلح کردن گروه ھای شبه نظامی و کشاندن آن ھا برای 

و حفظ ارتش و نيروی » سکله ھا، و ديگر ساختمان ھای مورد نيازساختن قلعه ھا، انبار مھمات، زرادخانه ھا، ا«
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، برای ھر دو دفاع ملی و تأسيس حضور يک فدرال مسلح در درون اياالت بالقوه شورشی ساخته شده است؛ بحری

قدرتی که يک قرن بعد، زمانی که بارھا از ارتش برای سرکوب اعتصابات صنعتی استفاده می شد، ثابت کرد که برای 

  .ثروت مند مفيد بوده است)  م-اشخاص مھم و برجسته(بارون ھای 

، قانون ٩ماده اول، بخش .  و گارد ملی انجام می شودپوليس اعتصابات، وظيفه بزرگی است که توسط کنترولامروز 

ند، اساسی می گويد که در زمان اضطراری و شورش ملی، می توان حکم آزادی افرادی را که خودسرانه دستگير شده ا

در واقع، قانون اساسی تعليق خود . برای اين منظور، دستور رسمی رياست جمھوری کافی است. به حالت تعليق درآورد

  . ارائه می دھدئیرا به نمايندگی از استبداد اجرا

سيا . دولت امنيت ملی تا حد زيادی موفق به حذف بسياری از نظارت ھای دمکراتيک بر فعاليت ھای خود شده است

ھيچ پولی نبايد «: در قسمتی از آن آمده است. ، را نقض می کند٩بودجه مخفی دارد که به صراحت ماده اول، بخش يک 

و بايد ھراز چند وقت يک بار، گزارش منظم . از خزانه داری برداشته شود، مگر اين که به تصويب قانون رسيده باشد

  .»شودشرح صورت حساب و رسيدھای تمام مخارج پول عمومی منتشر 

 در سال باشد، دالر ميليارد ۵٠ تا ٣۵ھيچ صورت حسابی برای مخارج جامعه اطالعاتی، که حدس زده می شود بين 

اين مخارج در بخش ھای ديگر بودجه پنھان ھستند و حتی برای اعضای کنگره که برای اين وجوه . منتشر نشده است

  .رأی می دھند، شناخته شده نيست

 برای اين که خود را در باال و خارج از قانون اساسی قرار دھد، مخفيانه انجام نمی شود، بعضی اوقات تصميم دولت

، )James Bake( آشکار است، مانند زمان بحران خليج فارس وقتی که وزير امور خارجه جيمز بيکر ًبلکه کامال

 و رئيس جمھور بوش اعالم ،»ما برای اعالم جنگ ھيچ الزامی برای رفتن به کنگره احساس نکرديم«: اظھار داشت

  .کرد که صرف نظر از اين که او يک رأی حمايت در کنگره داشته باشد، پرسنل نظامی را برای جنگ اعزام می دارد

به جای اين که بوش به اتھام اعالم اين بی قانونی و برای انجام عملی که انگار ارتش نيروی شخصی خود اوست 

اين يادآور رجزخوانی يک قرن پيش . د در رسانه ھا مورد ستايش قرار گرفتخو» رھبريت قوی«سانسور شود، برای 

بگذار که کنگره بحث و جدل « : در ارتباط با مداخله امپرياليستی در پاناما ست) Teddy Roosevelt(تدی روزولت 

 و اقدامات قابل اھرم ھای دستورات روزانه.  می کندءخطر مجری اين ست که اجرا. »کند، من منطقه کانال را گرفتم

  .اجراء در دست او ست

  

  دولت در اجتماع

با اين که گفته شد که دولت امنيت ملی از روند دمکراتيک حذف شده، ولی آرزو نمی کنم که اين مفھوم را برسانم که از 

. ر بگيريدکار سازمان يافته را در نظ.  به مناطق مختلف جامعه می رسدًدر واقع، اين عميقا. زندگی ما حذف شده است

 برای توسعه آزاد کارگری امريکائی ۀسسؤ مانند مئیاز سازمان ھا) AFL-CIO( سی آی او –ال .اف.رھبری ای

)AIFLD ( فريقا و آسيا حمايت کرده است، و برای تضعيف اتحاديه ھای اراه با موارد مشابه در ی التين، ھمامريکادر

حاديه ھای ھم فکر، ضد کمونيست، و طرفدار سرمايه داری چپ مبارز در ھردو، در داخل و در خارج در ساخت ات

  . شرکت ھای بزرگ تمرين می کندۀدولت امنيت ملی برای نفوذ در رسان. ھمت گماشته است

سيا در خارج دارای تعداد زيادی سازمان ھای خبری، خانه ھای چاپ و نشر، و سرويس ھای خبری ست، که اطالعات 

برای   محلی را پوليس، به طور فعال جوخه ھای قرمز امريکاسيا در .  می رسندريکاامدروغ توليد می کنند، که به 

ھمان گونه که قبال اشاره شد، ترافيک مواد مخدر در بخشی توسط عناصر . روش ھای نظارت و نفوذ آموزش داده است
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د ھم به قصد واقعی، سازمان  محلی حمايت شده است، که با اثرات اجتناب ناپذير، و شايپوليسسيا و نيروھای گوناگون 

دھی توده ھای داخل شھری را مختل و تضعيف کنند، تا آن ھا را از داشتن ھرگونه شکلی از رھبريت اجتماعی مبارز 

  .دل سرد سازند

ست، برای آزادی و امنيت ما خطرات » ضدتروريستی«تعداد بی شمار اليحه ھای جرم و جنايت که حاوی اقدامات 

رئيس جمھور ريگان، اليحه ای پيشنھاد کرد که اگر .  کاری که تروريست ھا ممکن ست انجام دھندبيشتری دارد تا ھر

 که دولت، چريک ھای سالوادور را تروريست ناميده ئیاز آن جا. به تروريست ھا کمک شود، جنايت محسوب می شود

ستگی انجام دھد، می تواند برای است، پس ھر کسی که برای مخالفان دمکراتيک و شورشيان در السالوادور کار ھمب

بنابراين، دولت سعی می کند تا مبارزات ضد امپرياليستی را . تحت پيگرد قانونی قرار گيرد» تروريسم«کمک و تشويق 

 حزب دمکرات از اقدام بر کنترولکنگره تحت . (سرکوب کند و از امپراتوری در سرکوب خود دمکراسی دفاع نمايد

  . محافظه کار انجام می گيردئی با کمک يک قوه قضائیروند غصب قدرت اجرا.) داليحه ريگان خودداری کر

 و حمايت از محدوديت مخالفان، اطالعات، و سفر به دادگاه ھا ئیبه نام امنيت ملی، وسيع ترين امتيازات قدرت اجرا

  .داده شده است

ت قادر به چشيدن مزه شادی  کمونيسً که مردم کشورھای سابقائی در اروپای شرقی، جائیغصب قدرت اجرا

بھشت سرمايه داری ھستند، قابل )  م–قوانين حقوقی سخت و بی رحمانه داراکونين، مقنن سخت گير آتن  (ئیدراکونيا

  .مشاھده است

مزايای اجتماعی را که زمانی تحت سوسياليسم داشتند، از جمله حق داشتن کار تضمين شده، آموزش رايگان به باالترين 

 فرد، مراقبت ھای بھداشتی، امنيت بازنشستگی، مسکن ارزان، و يارانه ھای آب و برق و حمل و نقل، یئسطح توانا

  .ھمه لغو شده اند

نعمت تورم بازار آزاد، سقوط باروری، بی کاری گسترده، بی خانمانی، فحشاء، فقر، گرسنگی، امراض و بيماری، 

مزايای اجتماعی تحت (نت آميز، جايگزين اين چيزھا ل و اوباش، و جنايات خشوذفساد، جنگ قومی، حکومت ارا

  .شده اند)  م –سوسياليسم 

 که بيشترضربه خورده اند، بخش ھای آسيب پذير جامعه، که در ميان آنھا ميزان مرگ و مير بيش از دو برابر ئیآن ھا

آنھا پيش بينی می کردند . تندبازنشستگان سال خورده، معلول ھا، کارگران کم درآمد، زنان کم درآمد و کودکان ھس: ست

کشورھای اروپای شرقی به سرعت به سوی . وقتی که سرمايه داری را در آغوش بگيرند، تبديل به جھان اول می شوند

  .بدبختی جھان سوم می روند

سرمايه داری در يک سال چه کار : الؤس: شوخی تلخی در روسيه بر سر زبان ھا افتاده، که خالصه اش چنين ست

بدبختی اجتماعی بھشت سرمايه . سوسياليسم را خوب جلوه داد: که سوسياليسم نتوانست در ھفتاد سال بکند؟ جوابکرده 

آن دمکراسی سياسی که برای . داری باعث خشم و نارضايتی در کشورھای سابق کمونيستی گشته، که بايد مھار شود

 مورد نياز ئیبازار آزاد دراکونيا مانعی برای اقدامات سرنگونی کمونيسم مورد استفاده قرار گرفته بود، در حال حاضر 

  .بازسازی سرمايه داری شده است

اصالحات «بنابراين، الزم بود که خود دمکراسی ضعيف گردد و يا از آن سرپيچی شود تا بدين وسيله با آن 

جای تعجب نيست که . رد درآوء که ھست، گذر از سوسياليسم به بازار آزاد را به طور کامل به اجرا–» دمکراتيکی

ًسای جمھور کشورھای مختلف اروپای شرقی، مکررا دولت را بر حکومت ترجيح داده اند و خواستار حق کنار ؤر

در روسيه، رئيس جمھور بوريس يلتسين، فقط با استفاده از .  شده اندئی اجراھيأتگذاشتن دمکراسی و اجرای حکم 
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ارلمان منتخب مردم و شوراھای واليتی را سرکوب کرد، و با انحصار زور و خشونت قانون اساسی را پاره کرد، پ

  . کردءرسانه ھا، کشتن بيش از ھزار نفر و دستگيری ھزاران نفر ديگر، ھمه اين ھا را زير نام نجات دمکراسی اجرا

  از حمله به–ھنگامی که سرمايه داری در بحران است، دولت سرمايه داری سرکوب خود را تشديد می کند 

 استاندارد  استانداردھای زندگی گرفته تا حمله به حقوق دمکراتيک مردم که ممکن است به آن ھا اجازه دفاع از آن

 شرقی به مبارزات المانبه عالوه، در آينده ديگر کمک ھای مادی و سياسی شوروی، بلغارستان، و . زندگی را بدھد

ًر کشورھای سابقا کمونيستی به جنگ ھای امپرياليستی، در عوض، در حال حاض. آزادی بخش جھان سوم وجود ندارد

، می پيوندند و باعث تقويت ١٩٩٣ در سومالی در سال امريکا، و مداخله مستقيم ١٩٩١مانند طوفان صحرا در سال 

  .قدرت مداخله جويانه قدرت مندترين کشورھای امپرياليستی می شوند

   

  تئوری توطئه؟ 

دستاوردھای دمکراتيک، . افته نيست، بلکه روندی ست ھميشگی از مبارزه و تحققدمکراسی سيستمی ثابت و پايان ي

 سيستم را تھديد به بحران کنند، آن دستاوردھا را  چه تضاد ھای سرمايه داریچنان. به طور مطلق درامان نيستندھرگز 

  .پس می گيرد

م زحمت کش، يا حفظ محيط زيست، يا ماھيت سرمايه داری و علت وجودی آن برای ايجاد دمکراسی، يا کمک به مرد

ھدف سرمايه داری تبديل طبيعت به کاال و کاال به سرمايه است، تا با سرمايه . ساختن خانه برای بی خانمان ھا نيست

  .گذاری و انباشت، و ھر بخشی از جھان را برای تحقق تصور خويش تبديل کند

 آن ھا قبول نمی کنند که سياست گذاران ممکن است بعضی .رد می کنند» تئوری توطئه«برخی اين نقد را به عنوان 

خالف نظر ما، آن ھا . اوقات دروغ بگويند و برنامه ھای ناگفته ای برای خدمت به منافع قدرت مندان داشته باشند

ی با اين ديدگاه، سياست ھای داخلی و خارج. اصرار دارند که، ثروت مندان و قدرت مندان از روی عمد عمل نمی کنند

ًقطعا اين عقيده ای . کمی بيشتر از يک سری اتفاقات بی ضرر ھستند که ھيچ ربطی به حفظ منافع ثروت مندان ندارد

يکی که نگرانی در چھره دارد . ياد کارتون دو گوساله در يک مرغزار می افتم. است که مقامات می خواھند ايجاد کنند

آه، شما چپ «: گوساله ديگر می گويد» ! چه گونه ھمبرگر می سازندای دل غافل، تازه متوجه شدم که آن ھا«: می گويد

  .»گرايانی پارانوئيدی با تئوری ھای توطئه ھستيد

 که قربانی سياست ھای دولت سرمايه داری شده اند بايد شروع به تصديق کنند، که مبادا به ھمبرگر تبديل ئیآن ھا

. ات بيش تراز نتيجه حماقت معصومانه و عواقب ناخواسته استشوند، چون شرايطی که آنھا تحمل می کنند، بعضی اوق

  . تنھا دليل کافی برای رد آن در نظر گرفته می شود،خواندن» تئوری توطئه«در بعضی از جاھا، چيزی را 

برای مثال، ديدگاھی که براين باور ست که . برای اطمينان، ھستند تئوری ھای توطئه ای که بدون پايه و اساس اند

نيست ھا يا کاتوليک ھا يا کمونيست ھا يا طرفداران محيط زيست يا تروريست ھای عرب يا سياه پوستان يا صھيو

  . می کنندکنترول  را امريکاسازمان ملل، 

آن کسانی از ما که ادعا می کنند احزاب در رأس قرار . اين که يک تئوری توطئه قبول يا رد شود بستگی به مدرک دارد

 سرمايه داری، برای حفظ و پيش برد منافع سيستم طبقاتی موجود منابع بسيار زيادی بسيج می کنند، داده شده در دولت

  .عالقه مند ھستند» تئوری توطئه« درباره ءبه چيزی بيش تر از يک پوزخند بی اعتنا

درگير در سياست  اشاره شد، بعضی افراد ھر گونه پيش نھادی را که به نفع عامل انسانی و قدرت ًھمان گونه که قبال

برای رد فانتزی توطئه بايد به موقعيت غيرمحتمل رسيد که تمام اظھارات قدرت نخبگان . دولت باشد، رد می کنند
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آگاھانه و ھوشمندانه اعمال شده، که ھيچ برنامه ای برای منافع خود، ھيچ پنھان کاری، ھيچ تالشی برای فريب افکار 

انی عمدی، ھيچ تعقيب سياست بی رحمانه ای، ھيچ سود غيرمنصفانه يا عمومی، ھيچ سرکوب اطالعاتی، ھيچ قرب

ًدرست مانند آن است که تمام منافع نخبگان اصولی و کامال صادقانه در نظر گرفته شود، اگرچه . غيرقانونی وجود ندارد

 انگارانه از ًکه قطعا چنين تفکری به طور قابل مالحظه ای يک ديدگاه ساده. بعضی اوقات مغشوش به نظر برسد

جايگزين آن ست که يک تئوری تصادفی يا تئوری بی گناھی داشته باشيم که می گويد . واقعيت ھای سياسی خواھد بود

وقايع به خاطر اتفاقات ناخواسته ، يا از طريق گيجی روی می دھند، و از چيزی که در خطر ست، و از چه کسی چه 

  .طالع ستچيزی را، چه زمانی، و چگونه می گيرد، بی ا

تفکر مدعی ست که کارگران، کشاورزان، و بسياری مردم عادی ديگر ممکن ست برای تعقيب منافع خود تالش  اين 

 کنترول ھم آھنگ بکنند، اما اين شامل منافع نخبگان شرکت ھای بزرگ و مالی عالی نمی شود، که داری ثروت و ئیھا

مود کنيم که ثروت مندان و قدرت مندانی که به خوبی در تجارت و به داليل غيرقابل توضيح ما بايد وان. زياد ھستند

سياست تحصيل کرده اند، در ميھن نيز در دايره قدرت، از منافع خود بی اطالع ھستند و ھيچ انگشت شايسته ای برای 

م و قدرت چنين تئوری بی گناھی برای مردمی که برای تعقيب منافع خود با ثروت عظي. کمک به آن ھا بلند نمی شود

 در حالی که دولت مھم ترين سالح آن ھا  –  ممکن و قابل تصور متوسل می شوند، بسيار بعيد ست ۀغرور به ھر وسيل

  .در اين تعھد بی عاطفه و بی رحم است

  پايان فصل ھشتم

  

  : نويسندهۀدربار

ياسی خود را از دانشگاه يايل او دکترای علوم س. مايکل پرنتی، يکی از متفکران مترقی کشور در نظر گرفته شده است

)Yale ( نوشته ھای او در . ، دريافت کرد و در تعدادی از دانشکده ھا و دانشگاه ھا تدريس کرده است١٩۶٢در سال

دکتر پرنتی در سراسر کشور، در .  نشريات محبوب و روزنامه ھا به طور برجسته نوشته شده است،مجالت علمی

. روه ھای مذھبی، کارگری، صلح دوست و برای منافع عمومی سخنرانی کرده استمحيط ھای دانشگاھی و در برابر گ

 Ralph( با رالف کول ئی و برای ديدن نوارھای ويدئوcom.orci@arبرای شنيدن نوار صوتی با راديو آلترناتيو در 

Cole ( وcom.aol@emocracyUDوب سايت او . دکتر پرنتی در برکلی، کاليفرنيا زندگی می کند.  تماس بگيريد

org.michaelparenti.www .می باشد.  

 

 
 


