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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

  
  جيمز پتراس: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ اگست ٢٢

  

   باروتۀ قطبی شدن و بشک-امريکا

  
  جيمز پتراس

با اين . ستای در حال رشد ئما در دورانی زندگی می کنيم که سيستم موجود پوسيده و در حال سقوط، و نارضايتی توده 

ًچيزی که کامال روشن . رسد نظر میه دست نيافتنی و نا ملموس ب» ينجايگز« زمانی وجود دارد که ۀحال، يک دور

 ۀکند که يک جامع  ايجاد نمیود شورش گسترده توده ئیخودی خه ست که سقوط و پوسيدگی محض، باست اين ا

 اکثريت ليسی به عنوان يک گروه سه نفره،  فراتر از دسترسواگر دادگاه ھا، روند انتخابات و دولت پ... عادالنه بسازد

 عمل می کنند، پس بنابراين، مردم به روش ھا و صداھای ديگری روی می آورند امريکائیقريب به اتفاق شھروندان 

 . دھندتغيير و شرايط را نبرد فرا خوانندکه اين استبداد نخبگان را به 

*****  

  :مقدمه

ست، که در چند روه يق مشروعيت روب، به گونه ای که وجود دارد، با يک بحران عمامريکاسبک کار قانون اساسی 

 وابسته ئی قضا- یپوليسًيک دولت متجاوز عميقا ) ١: ( تقسيم شده است بينامريکا.  ريشه داردامريکا ۀقطبی بودن جامع

، امريکائی – ئیفريقاا مدنی سازمان يافته در  جامعه ای که بر مبنای کار کارگران ۀبه رياست جمھوری عليه جامع

، وزارت امورخارجه و دفتر رياست جمھوری فاسد، عليه ئی فدرال، سيستم قضاپوليسيک ) ٢(م است؛  محروئیاسپانيا

يک سيستم انتخاباتی ) ٣(يک نظام حقوقی مطابق قانون اساسی که مورد تأئيد اکثريت قريب به اتفاق شھروندان ست؛ و 

  .ّرياست جمھوری متقلب عليه تصديق و رضايت اکثريت رأی دھندگان

  .در رأی گيری و نظرسنجی است» نظر« به مراتب فراتر از ابراز امريکا ۀفات در جامعاختال
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و حمالت خشونت آميز ديده » طرد«ی خيابانی، رأی دھندگان به ئدر ابراز اعتصابات توده ) قطبی شدن(پوالريزاسيون 

 باروت توصيف می کنند ۀيک بشک«روند؟ مقامات دولتی وضعيت را مانند  آيا آنھا به سوی يک قيام ملی می. شده است

  ». انفجار قرار داردۀکه در آستان

  

  بازار چھره ھای کاله بردار

پرزيدنت اوباما درگير التماس ھای لفظی بيفايده است که . ل ستونخبگان حاکم وانمود می کنند که قطبی شدن تحت کنتر

  .)کند کسی برايش تره ھم خرد نمی(دھد  کس را تحت تأثير قرار نمی ھيچ

فساد، فريب و خيانت در مقامات باال به حدی شايع است که مصونيت از مجازات تبديل به اختيارات و صالحيت ھا شده 

  .کنند رد می» فاسد« آنھا را به عنوان ۀ و ھم کنند فعالترين شھروندان مشروعيت سياستمداران را انکار می. است

که آنھا صحبت بکنند  که قبل از آن...  پوچی و وعده ھای خالی استسيستم انتخاباتی بازار عظيمی از لبخند خطا کاران،

  .شکسته است

ی به عنوان يک گروه سه نفره،  فراتر از دسترس اکثريت قريب به اتفاق پوليساگر دادگاه ھا، روند انتخابات و دولت 

می آورند که اين استبداد  عمل می کنند، پس بنابراين، مردم به روش ھا و صداھای ديگری روی امريکائیشھروندان 

  . دھندتغيير و شرايط را نبرد فرا خوانندنخبگان را به 

  

   باروت در درون امريکا ستۀبشک

 از دو دھه کاھش امريکادر حالی به مجموع ثروت بسيار زياد، امتيازات و قدرت  نخبگان افزوده می شود، که مردم 

 بھتر ۀ وعده ھای آيند– پايان يافته است ئیظار منفعل و صبر و شکيباانت.  برند در استاندارد زندگی و بی ثباتی رنج می

  .شود رو میه بر روی سنگ گوشھای کر افتاده است و لبخند ھای پوچ  با چھره ھای عبوس روب

سوسيال «جوانان و اميدواران به سوی حمايت از . ّبا صدای بلند ترقه آغاز شد»  باروتۀبشک«اولين نشان از 

به ناگھان منفجر شدند و » ّترقه ھا«. خارج از خانه تبديل شده بودند» ميھن پرست ملی گرای« خانه  و داخل» دمکرات

، کانديد دو » آشوبۀملک« آغل دمکراتيک داده بود، در آغوش خون آشام ۀ که به حاميان خود وعدسندرز! از بين رفتند

ت  طرفداران ترامپ به دربان ھای بانک داران،   کارگر ميھن پرسۀدر ھمين حال، طبق. و نيرنگ ذوب شددھه فريب 

  . ن جمھوری خواه تبديل شدندابوق و کرنای کتاب مقدس و مزدور

در سراسر کشور تعداد زيادی آتش سوزی . باروت شکست خوردۀ بشک) مرطوب کردن(جدول انتخاباتی در تعديل 

   .کنند وجود دارد و بسياری از آتش افروزان مصمم فتيله را روشن می

  

   شدءافشا: پيامبر دروغين عدالت

ی از آرتيست ھای کاله بردار ئ رأی دھندگان، جوامع سياه و قھوه ۀ انتخاباتی ميان کينۀسخنان بيھود» انفجار«خالف 

آنھا از پيامبران سياستھای انتخاباتی دروغين پيروی .  نمی گيرند ئی دستور راھپيماپوليسسای ؤسياسی، قضات و ر

  .ست و برای مبارزه به خيابانھا می آينداشمار آنھا رو به رشد .  کنند نمی

ی بسيار نظامی، در حالی از مقامات سياسی پوليس پرزيدنت اوباما در ھشت سال گذشته با رھا ساختن نيروھای دولت 

ه است و  سياه پوست را به وحشت انداختۀ سياه قدردانی می کند، که جامعپوليسو ) »رھبران به غلط «(سياه پوست 

جبی ندارد که در محالت سياه پوست تشديد قطبی شدن اجتماعی تع. محالت و مدارس سياه را ويران ساخته است
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که خشونت نژادی از دفتر رئيس   برگشته ايم، زمانی٧٠ و ١٩۶٠ ھای دھهما به . گسترش يافته و عميق تر شده است

  .قابل از پائين به باال تا نخبگان شد منجر به  تحريک خشونت متپوليسجمھور تا دادگاه ھا تا 

  

   روشنۀفتيل

 ھا و فراتر از آن در ميان کارگران سفيد امريکائی تبار شروع می شود و با التين ئیفريقاا ھای امريکائیشورش با 

ن تا شورش مردمی عليه عليه دودمان فاسد کلينت کارگر سفيد ۀرشد شورش طبق. پوست فقير سيار  گسترش خواھد يافت

 سيستم سياسی متعلق به ميلياردرھا را در بر ۀمرتد گسترش يافته است تا بقي» برنی«سوسياليست دروغين » آتش«

 خود به حساب ۀ ھا به اين دليل قطبی شده اند که آنھا در ثبات اساسی ھر روز از زندگی روزمرامريکائیاکثر . گيرد

 به ويژه جوانان و – تاريک و غيرقابل قبول خود ۀ به آيند خود وۀ زندگی از دست رفتدآنھا به استاندار.  نمی آيند

  .کودکان خود نگاه می کنند

ی نظامی فاقد صفات پوليساقتصاد اشرافيان، سيستم انتخاباتی فاسد و دولت :  چاشنی ھای گوناگونی داردامريکاشورش 

  .انسانی

اسر خطوط نژادی به ارمغان آورده است، که سيستم انتخاباتی فاسد باھم  بزرگترين تعداد صداھای خصمانه را در سر

  .ًعميقا در تقسيمات طبقاتی رخنه کرده است

  .به احتمال زياد منجر به تقابل مستقيم منجر شود. ی فوری ترين و انفجاری استپوليس –قطبی شدن نژادی 

ازماندھی  کند ترين بوده  کارگر سفيد سيار فقير بزرگترين گروه شورشی ست، اما در توسعه به آگاھی طبقاتی و سۀطبق

  .با اين وجود، آنھا بيشترين پتانسيل را برای سرنگونی سيستم دارند. است

متعدد ھستند و سريع عمل می کنند، اما آنھا نيز راحت تر با ) ھواداران برنی( انتخاباتی ۀشورشی ھای سرخورد

  .  دروغ گويان سياسی فريب می خورند وشارالتان ھا

  

  نتيجه گيری

در عين حال، .  سياه پوستان مبارز، رأی دھندگان فعال و سفيد پوستان فقير سيار تنھا در شروع قيام بزرگ استتالقی

بينند، حتی اگر آنھا يک خصومت مشترک عميق نسبت به  در زندگی، کار، ھمسايگی و يا زبان نمی» يکديگر را«آنھا 

  .دی داشته باشندی در  حفاظت از نخبگان سياسی و اقتصاپوليسمأموريت دولت 

 و ئیتوانند گردھم آيند؟ در حال حاضر ھيچ سازمانی وجود ندارد که قادر به وحدت اين پويا تحت چه  شرايطی آنھا می

  .نيروھای منتقد شود

  .ھستند» يک مشکلی« گروه ھای خود پديد ظھور می کنند، اما آنھا گذرا و

 محالت خاص ۀژيک محدود خود را دارند و در ريشيداز سترات که دارای پايگاه اجتماعی ھستند، چشم انئی سازمانھا

  . باقی می مانند

دھند، اما درگير در سياست ھای انتخاباتی ھستند و از اقدامات مستقيم،  احزاب سياسی جايگزين و شخصيت ھا وعده می

  .گيرند ست، فاصله میا، دادگاه ھا و يا سيستم اقتصادی پوليس که شامل ئیجا

 کارگران فقير –ھم وصل کند ه تواند ظھور کند و حوزه ھای انتخاباتی مختلف را ب می» يزماتيکرھبر کار«يک 

ست در موردی به نقطه ای در اطراف چنين رھبری ادغام ان محروم سياسی ممکن سيار، سياه پوستان مبارز و فعاال
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ده باشد و با فعاالن جوامع رھبری توسط يک جنبش قدرتمند سازمان ده مھار ش» اين رھبر«اما در صورتی که . شوند

  .ماند بشود، در غير اين صورت تھديد به خيانت يک احتمال واقعی باقی می

با اين . ی در حال رشد ستئما در دورانی زندگی می کنيم که سيستم موجود پوسيده و در حال سقوط، و نارضايتی توده 

  .رسد نظر میه ی و نا ملموس بدست نيافتن» جايگزين« زمانی وجود دارد که ۀحال، يک دور

کند   ايجاد نمیئی توده ۀخودی خود شورش گسترده ًچيزی که کامال روشن ست اين ست که سقوط و پوسيدگی محض، ب

  . عادالنه بسازدۀکه يک جامع

  

  : نويسندهۀدربار

  :  رس سايت اينترنتیآد. جامعه شناسی در دانشگاه بينگھامتون، نيويورک است) بازنشسته(جيمز پتراس، استاد بارتل 

/org.lahaine.petras://http  

  

  :برگردانده شده از

http://petras.lahaine.org/?p=2093  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 
 


