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  از خود بيگانگی در سيستم امريکا
روند تا  ی میأ ھای رعده ای از مردم به پای صدوق. ، روز انتخابات رياست جمھوری امريکاستنومبرامروز ھشت 

است که نتايج انتخابات را در ) الکترول کالج(ت انتخاباتی يأدر واقعيت، اين ھ. ی بدھندأبه شخص مورد نظر ر

در جريان مبارزات انتخاباتی آشکار شد که تعداد کثيری از مردم از ھر دو . چھارشنبۀ دوم ماه دسمبر تعيين می کند

 سالی که در امريکا زندگی نموده ام، به اين ۴٠در مدت . تۀ رياست جمھوری نمی دانندکانديد دلخور اند و آنھا را شايس

ی أصد ردر که مرا بيشتر متحير ساخته است، تقليل  چيزی. اندازه سياست امريکا و جريان انتخابات را مبتذل نديده ام

 . ستم يک نوع بيگانگی خلق شده استاين بدين معناست که بين مردم و سي. دھندگان  به کانديدان رياست جمھوری است

 طور خاص  ٢٠١۶درين مضمون مختصر می خواھم که بيعالقگی مردم را در مجموع از سيستم و از انتخابات 

کارل مارکس را به "  خود بيگانگی"  دارد که تيوری  از یجا.  بين سيستم و مردم جدائی پديد آمده است. ارزيابی نمايم

از خود بيگانگی زمانی اتفاق می افتد که انسان از چيزی که .   کارگر و توليدش بيان کرده بودياد آوريم که به ارتباط

طور مثال توليدات طبقۀ کارگر متعلق به او نيست، بلکه ه ب. دست آورده خلق کرده، دور شود و نتواند مخلوق خود را ب

ين ادر.  توليدی کارگرءاست و ھم مالک شیسرمايه دار ھم مالک کار گارگر .  سرمايه دار تعلق می گيردطبقۀبه 

ار توليدش تي توليدی می بيند  که ھم اختيار خود را ندارد و ھم اخء  مانند يک کاال و شیزجاست که کارگر خود را ني

مردم اختيار خود را ندارند، بلکه اين سيستم است . بين مردم و سيستم در امريکا ھم از خود بيگانگی در جريان است. را

دليل .   آنھا را به ھر نحوی که خواسته باشد می چرخاند و مردم ھم نسبت به سيستم اعتماد خود را از دست داده اندکه

دانند ترمپ ھم  که می باوجودی.  ظھور ترمپ در حيات سياسی امريکا خستگی مردم از سيستم حاکم بر کشور است

 سفيد نارام حرف می بخش چون ترمپ کم و بيش به زبان تواند، اما جزء ھمين سيستم است و کاری از پيش برده نمی

و . زند و سيستم را فاسد و آلوده معرفی کرده است، ادعايش در دل سفيدان کمتر تحصيل يافته  و نارام خوب می نشيند

    . اال ترمپ بيليونر کجا و طبقۀ کارگر و قشر خرده بورژوازی امريکا کجا

صد مردم در امريکا  می گويند که طرز مبارزات انتخاباتی ھر دو در ٧۵از نظر به احصائيه ھای مختلف، بيشتر 

دارند که مبارزات انتخاباتی يک نوع تنفر را در آنھا  اکثريت قريب به اتفاق مردم اظھار می. کانديد نفرت انگيز است

دانيم که به يکی از  د میوجيبه دموکراتيک خو"دارند که اين را  با آنھم عده ای از مردم اظھار می. خلق کرده است

ھلری کلنتن و دونالد ترمپ پائين ترين کلمات را عليه يک ديگر استعمال کرده اند و ھر دو مردم ". ی بدھيمأکانديدان  ر
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خدا رسانه ھای تلويزيونی  را داده است که در جريان مبارزات انتخاباتی  صد ھا ميليون . را مورد تحقير قرار داده اند

رسانه ھا ھمچنان وطيفه دارند که مسير فکری . دست می آورنده النات  و شعار ھای تبليغاتی کانديدان بدالر بابت اع

در امريکا سيستم انتخاباتی جذابيت قبلی  خود را . مردم را به نحوی که صاحبان سرمايه آرزو دارند، به حرکت اندازند

البته گروه ھا .  فعاليت می يابندۀاجازًعمال خواه صرف دو حزب يعنی حزب دموکرات و جمھوری . از دست داده است

و احزاب ديگر ھم می توانند روی صحنۀ سياسی  کشور ظاھر شوند، الکن شرايط ظھور و نشو و نمای احزاب طوری 

روی ھمين دليل است که تبارز . شود از جانب سيستم عيار گرديده که مجالی برای حضور دايمی حزب ديگر داده نمی

سياسی سوم و يا شخص بيرون از سيستم بسيار زود گذر است و بعد از ھياھوی چند روزه، اثری از جريان يک جريان 

دھد که فردی و يا  که، سيستم نه ميخواھد و نه اجازه می خالصه اين. يا شخص تازه وارد باقی نمی ماند سياسی و

 ترمپ در انتخابات ناکام گردد که احتمالش زياد اگر. جريانی در بيرون و يا  ماورای سيستم ظاھر شود  و حرکت نمايد

 .که خودش دست به کدام ماجراجوئی بزند است، او ھم از نظر گاه سياسی به يک کنجی حواله خواھد شد، مگر اين

ًی می دھند و بقيه اصال أصد مردم ردر ۴٠ و ٣٠دھی، صرف بين يأ ياد آور شوم که از زمرۀ افراد واجد شرايط رد باي

اين نفرت ديگر مردم از يک نواخت بودن سيستم انتخاباتی . دھند ی را به خود نمیأتن به پای صندوق ھای رزحمت رف

  .ثريت خود را در انظار عامه از دست داده استؤاست که م

 

 

  


