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   دمکراسی در عمل؟–انتخابات 
 نسبت به تمام اشکال انتخابات، از جمله ديگر اشکال ئیاسی بورژوا مدت زيادی پرچمدار برتری شکل دمکرامريکا

، فرانسه، ايتاليا و يا المان بوده است، مانند سيستم وست مينستر بريتانيا يا سيستم چند حزبی که در ئیدمکراسی بورژوا

  .در جاھای ديگر اروپا ديده شده است

ل پارلمان، بسته به محل حزب خودشان در طيف سياسی در اروپا، نمايندگان مجلس خودشان را در بلوک ھای داخ

در ھر طرح پارلمان با دولت در يک طرف مجلس، و » دو حزبی«در بريتانيا، و استراليا، سيستم . محدود می کنند

وجود ) يا مستقل ھا( نماينده ای از احزاب کوچک کدامدر طرف ديگر قرار می گيرند، و اگر » اپوزيسيون وفادار«

  .در عقب مجلس بنشينند» صندلی ھای متقابل«شند که شانس آورده و در مجلس باشند، آنھا اجازه دارند که در داشته با

 رأی ٢٣٢ به نسبت) الکتورال کالج( رأی کالج انتخابات ٢٩٠ دونالد ترامپ به نمايندگی از حزب جمھوريخواه با ًاخيرا

د که با تفاوت زياد يممکن ست بگوئ.  شدامريکامھوری  رياست جۀ برند،ن برای حزب دمکراتکالج انتخابات کلينت

  .  اما اگر چنين فکر کنيد، اشتباه کرده ايد. برنده شده است

 را دريافت ء که بيشترين آرائیاگر قرار بود کانديدا.  نمی شودءاجرا» يک نفر، يک رأی«، قانون امريکادر واقع، در 

، او بنا به گزارش ءدر آخرين شمارش آرا. ن رئيس جمھور باشدينتاکنون ھيلری کلکند برنده اعالم شود، پس بايد 

 درصد ۴٧/٧ رأی، يا ٣٩۵۵٩۵ رأی  ترامپ با اختالف ۶٠٠٧١۶۵٠، در برابر ۶٠۴۶٧٢۴۵(مجموع رأی مردمی 

 ۴٠٠٠٠٠يا تقريبا  دارای )  درصد، به ترتيب، طبق اخبار تلويزيون ھای سی بی اس، سی ان ان، ان بی سی۴٧/۴به 

  . رأی بيشتر بود)  صد ھزارچھار(

 که بيشترين رأی را در آن ايالت  ئیکانديدا .ھر ايالت بر مبنای جمعيت، دارای تعداد معينی رأی کالج انتخاباتی است

 درصد را برنده ٩٩٪ رأی مردم يا ۵١٪که او  کسب کند، تمام رأی ھای کالج انتخاباتی را می گيرد،  صرف نظر از اين

  .ی که برای کانديدای بازنده رأی می دھند به سادگی از حقوق خود محروم ھستندآن کسان. شده باشد

 که دريافت می ئیيک سيستم نمايندگی متناسب، که تحت آن ھر حزب، صندلی ھای متناسب را نسبت به تعداد رأی ھا

  .اين، البته، اتفاقی نيستو .  نيستء قبابل اجراًکند، برای سيستم رياست جمھوری که برنده ھمه  چيز را می برد واقعا
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 جورج دبليو بوش جمھوريخواه – کالج انتخاباتی قادر به جلب آرای مردمی نشد ۀ تازه ترين مورد برند-٢٠٠٠در سال 

 و تقلب  با اين حال، به لطف سيستم کالج انتخاباتی. رأی مردمی را به آل گور دمکرات با بيش از نيم ميليون رأی باخت

 رأی ٢٧١با )  بوش پسر–نام مستعار جورج والکر بوش ( »دوبيا«آشکار در فلوريدا و حسن نيت جب  بوش، جورج 

 به نحو قابل موجھی به عنوان ًتقلب به اندازه ای  چشمگير و آشکار بود که فورا.  آل گور برنده شدی رأ٢۶۶نسبت به 

  .شناخته شد» انتخابات به سرقت رفته«

ابات امسال نه تنھا شاھد ساکن شدن دونالد ترامپ بی نزاکت در کاخ سفيد شد، بلکه جمھوريخواھان ، انتخبا اين حال

 شعارھای ضد مھاجران و ۀآنھا اين کار را با برنام.  را نيز در دست گرفتندامريکا ۀل ھر دو مجلس کنگروکنتر

ه  جعلی، به اين دليل که، از چه زمانی تا ب.نگرانی ھای جعلی برای گرفتارھای کارگران  فقير سفيد پوست انجام دادند

  حال حزب جمھوريخواه راستگرا سرسختانه نگران گرفتاری کارگران، از ھر رنگ بوده است؟ 

 سفيد پوستان –ک ک ک (رغم  پشتيبانی ديويد ديوک از کو کالکس کالن  ترامپ رئيس جمھور شده است، علی

با اين حال، چنين ست .  و اين بار بايد ھم می شد–سی بوده است  مرگ بر دمکراۀ، که يک بار بوس) م–نژادپرست 

 که در سراسر جھان سرمايه داری رايج است، به طوری که ئیجاه ترس و نااميدی ناشی از تخريب اقتصادی و جاب

ن در  بلکه ھمچنين در کشورھای بالتيک، اکثر اروپای شرقی، و اکرايامريکااکنون احزاب راست افراطی، نه تنھا در 

  . دست گرفتن قدرت در فرانسه رأی می آورنده  به زودی برای ب– اگر نظرسنجی ھا درست باشد –قدرت ھستند و 

 و او به   به کار رأی آوردالمان برگرداندن کارگران ۀ با وعد١٩٣٣ در سال المانھيتلر برای رسيدن به قدرت در 

 حمل ۀر پيدا کردند، يا در ساخت بزرگراه جديد برای استفادکارگران يا در صنعت اسلحه سازی کا:  خود عمل کردۀوعد

در » کمربند زنگ زده« در اياالت امريکائی کارگران . و يا به سادگی برای خدمت سربازی در ارتش و نقل ارتش

  .   نااميدی تلخی قرار دارند

 و امريکائیکند، آيا کارگران  زمانی که ترامپ نتواند به وعده ھايش عمل –نگرانی واقعی، با اين حال، اين ست 

  و يا آنھا به آسانی بيشتر به  برمی گردندچپديگرانی که از روی نااميدی و بيچارگی زياد به او رأی دادند به سوی 

   ميروند؟ئیراستگرا

  

 :برگردانده شده از
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