
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  موسوی

  ٢٠١۶ نومبر ٢۶

  

  !نيست" ترمپ"به " آری"، "کلينتن"به " نه"

٣  

" ترمپ"پيروزی و " کلينتن"در ادامۀ قسمت ھای گذشته و قبل از آن که نظر خود را به ارتباط چرائی شکست خانم 

به يکی دو نکتۀ ديگر اشاره نمايم، باشد خوانندگان عزيز پورتال بيشتر متوجه ترفند ھای رسانه ھای است بنگارم الزم 

  .رسمی وابسته بگردند

، برخی از رسانه ھای وابسته به سرمايه، به "سلطان ژتون"و اعالم پيروزی " عفريت شقاوت"به دنبال شکست 

ُرا به خورد خوانندگان خويش حقنه نمايند " مسيحا"چھرۀ يک " سلطان ژتون"ه بتوانند از صورت عمده جھت آن ک

  ".رأی داده اند" خارج از سيستم"به فردی " سيستم"مردم امريکا به علت مخالفت عليه "شروع کردند به اين که گويا، 

را چه می " سيستم"و اين که " يستمس"با آن که اين طيف از نشرات ھيچ گاھی نمی خواھند غرض شان را از کاربرد 

بينند بيان نمی دارند تا بتوان دقيقتر مچ آنھا را گرفت، مگر در ھمين سطح مبھم گوئی نيز نبايد به آنھا فرصت داد، تا از 

يک استثمارگر قھار که در ھر خشت قصر ھای سر به فلک کشيده اش، خون و عرق طبقۀ کارگر و جھان ھزينه شده 

  .ساخته، توھم پراگنی نمايند" سيستم"ضد است، يک منجی 

کليت نظام اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و اداريی است که " سيستم"جای دارد در ھمين زمينه بيفزايم، اگر منظور از 

بر مبنای آن امپرياليزم جنايتگستر امريکا قادر شده است در طی دھه ھای متوالی ضمن مکيدن خون طبقۀ کارگر 

ای جھان نيز آتش و بمب پرتاب نموده در قفايش به جز خون و خاکستر چيز ديگری باقی نگذارد، امريکا، بر خلقھ

ت الايا"نبوده و نيست و بخشی از ھمان سيستمی است که از زمان ايجاد کشوری به نام " خارج سيستم"نه تنھا " ترمپ"

 ھا و ھم در ھمين انتخابات با بھره گيری و تاريخی مشبوع از جنايت، قتل و تجاوز دارد؛ ھم در گذشته" متحدۀ امريکا

  .سوار شدن بر توسن بی لگام ھمان سيستم برحريفش پيروزی کسب نمود

از سيستم را در دو " ترمپ"اگر خواسته باشيم جھت اثبات مدعای خويش مثالی عرضه بداريم می توان بھره گيری 

  :نکته بيشتر از ساير نکات مشاھده نمود

با ارسال يک "  آی.بی. اف"و باز نمودن مجدد دوسيۀ آن به وسيلۀ رئيس " ھيلری کلينتن"ھای نخست افتضاح ايميل 

امروز کسی نيست اين را نداند که اگر آن نامه در ھمان . نامه به نمايندگان آنھم دو ھفته قبل از شروع رأی گيری بود
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را در موضع دفاعی قرار نمی " ھيلری"ده، نيام" ترمپ"به کمک " سيستم"مقطع تاريخی فرستاده نمی شد و اگر ھمان 

داد، به يقين ميليونھا رأی دھنده ای که فقط در آخرين لحظات، انتخاب خويش را مشخص ساخته، به پای صندوق ھای 

  .رأی می روند، عملکرد شان نتيجه ای را بار می آورد که غير از احوال کنونی می بود

بھره گرفته و بر مبنای آن قادر شد، حريفش را شکست بدھد، نقش برجستۀ از ھمين سيستم " ترمپ"دومين نکته ای که 

قماری که آنچنان ظريفانه سر ھم بندی گرديده که برای بسياری از مردم . بود" ارزش ھای امريکائی"در درون " قمار"

  .ًاساسا قابل درک نيست

ن در درون آمردم از سيستم قمار گونه و نفوذ ناگفته نماند امروز قسمتی از ھمان رسانه ھا، به پشتوانۀ کمبود فھم 

ظلم " ھيلری"ارزش ھای امريکائی، تالش می ورزند تا به شکلی از اشکال فضائی را به وجود بياورند که گويا در حق 

  ....داشته است، باز ھم بازنده اعالم شده و " ترمپ" ميليون رأی بيشتر از ٢شده با آن که در کل بيش از 

  ".برنده ھمه را می گيرد) "The Winner Takes All(تم انتخابات امريکا زير نام در سيس" قمار"

تا جائی از مطالعۀ نظامھای انتخاباتی بر می آيد، نظامھای انتخاباتی در کشور ھا به خصوص کشور ھای پيشرفتۀ 

  ".برندۀ ھمه چيز"و ديگری " تناسبی"غربی در خطوط کلی خود دو نوع اند، يکی 

ايندگی تناسبی که عمده ترين  و شاخصترين نمونه ھای آن را می توان در المان، ھالند و برخی از کشور نظامھای نم

ًھای ديگر اروپای غربی و جھان مشاھده نمود، به نظامی گفته می شود که ميزان درصد آراء به دست آمده کامال مطابق 

در صد آراء را در جريان ...  و ١۵، ١٩، ۵ور يعنی وقتی يک حزب در يک کش. است با در صد چوکی ھای پارلمان

 نقطۀ -.چوکی ھای پارلمان آن کشور را نيز تصرف می کنند...  و ١۵، ١٠، ۵انتخابات به دست آورد، متناسب با آن 

 درصد آغاز نموديم که در بسياری از اين چنين کشور ھائی جھت جلوگيری از نفوذ و راھيابی ۵آغاز را به خاطری از 

 درصد ۵م آنھائی را که کمتر از تماديد و کوچک در پارلمان، به يک حرکت ضد دموکراتيک دست يازيده، احزاب ج

 در چنين سيستمی از انتخابات، در واقع ھر -.آراء را به خود اختصاص داده اند، از راھيابی به پارلمان باز می دارند

 اکثريت و اقليت که در ھر روند دموکراتيکی می بايد روابط رأی به ذات خود ارزش خود را داشته درآن مفاھيم متضاد

  .درونی نيروھا را با آن محک زد، معنای خاص خود را داشته می باشند

 آنھائیًآن کشور انگلستان بوده، تقريبا در اکثر ريشۀ که ) The Winner Takes All(و اما در سيستم ھای انتخاباتی 

ستان آشنائی پيدا کرده اند و به صورت عموم در گذشته ھا برخی از لق انگکه به سيستم ھای انتخاباتی از طري

ًمستعمرات برتانيای کبير به شمار می رفتند، رايج است سيستم کامال فرق نموده، بيشتر از آن که رأی تک تک افراد در 

نام دموکراسی و حاکميت زير " برنده ھمه چيزی را می برد"تعيين حاکميت رول و نقش بازی نمايد، بر مبنای آن که 

  .مردم، سرنوشت قدرت سياسی را ھمان قمار تعيين می دارد

  :جھت روشن شدن اين اصل توجه تان را نخست به يک مثال فرضی در کل جلب می نمايم

) The Winner Takes All(ما پنج شھر را با عين جمعيت ھرکدام يک ميليون نفر در نظرگرفته، در سيستم انتخابات 

  :ھر شھری فقط ده نماينده انتخاب می گردد را مطالعه می کنيمکه از 

 نماينده مربوط ١٠ نتيجه ھر - بقيه برای ترامپ % ١٠ ھزار ١٠٠برای ھيلری و % ٩٠ ھزار رأی ٩٠٠: شھر اول

  ھيلری

 نماينده مربوط ١٠ نتيجه ھر -بقيه برای ھيلری% ۴۵ ھزار ۴۵٠برای ترمپ و % ۵۵ ھزار رأی ۵۵٠: شھر دوم

  پترم
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  نماينده مربوط ١٠ نتيجه ھر -بقيه برای ترمپ % ۵ ھزار ۵٠برای ھيلری و % ٩۵ ھزار رأی ٩۵٠: شھر سوم

  ھيلری

 نماينده مربوط ١٠ نتيجه ھر -بقيه برای ھيلری% ۴٩ ھزار ۴٩٠برای ترمپ و  % ۵١ ھزار رأی ۵١٠: شھر چھارم

  ترمپ

 نماينده مربوط ١٠ نتيجه ھر - بقيه برای ھيلری%۴٩ ھزار ۴٩٠برای ترمپ و % ۵١ ھزار  رأی ۵١٠: شھر پنجم

  .ترمپ

معلوم است . ھستند، صالحيت دارند تا رأی خود را به چه کسی بدھند" الکتورھا"نماينده ھا که ھمان گزينشگران يعنی

 درصد حال می بينيم در صد نماينده ھا با.  نماينده می باشد٢٠" ھيلری" نماينده و ٣٠که در چنين حالتی ترمپ دارای 

  . رأی دھندگان چه نسبتی را نشان می دھند

 ھزار در صد ٣٣۵ ميليون ٣=  ھزار۴٩٠+ ھزار۴٩٠+  ھزار۴۵٠+ ھزار٩۵٠+  ھزار٩٠٠" : ھيلری"جمع آرای 

   درصد۴٠ مگر نماينده   %۶۵ ميليون رأی موجود بيش از ۵از جمع 

 ھزار در صد از ٧٢٠يک ميليون = ر ھزا۵١٠+  ھزار۵١٠+  ھزار۵٠+ ھزار۵۵٠+ ھزار١٠٠": ترمپ"جمع آرای 

   درصد۶٠ مگر نماينده  %٣۵ ميليون کمتر از ۵جمع 

 The Winner(ًوقتی به مثال باال با دقت نگريسته شود، مشاھده می شود که اساسا سيستم انتخاباتی امريکا که زير نام 

Takes All (در  با. ده ھمه چيز را با خود می بردقماری که برن. از آن ياد می گردد، چيزی نيست به غير از يک قمار

انتخاب شده " سيستم"آمده و حتا گويا در تقابل با " سيستم"خارج از " ترمپ"نظر داشت نکات فوق اين که کسی بگويد، 

به يمن سابقه اش در بازی قمار، از درون " سلطان ژتون"عکس آن می توان گفت که . است، حرفی است مفت و بی پايه

  .تی امريکا نيز پيروز بيرون شدسيستم انتخابا

 ميليون مستحق ٢۴٠ً ميليون رأی می شود با احتساب اين که جمعا ۶٠که در حدود " ترمپ"و اما اين که مجموع رأی 

کل  % ٢۵ ميليون نفر از شرکت در انتخابات، در کل چيزی کمتر از ١٠٠جود داشته و با امتناع رأی در انتخابات و

برنده ھمه چيز را می "ی اقليتی است، غير قابل انکار، باز ھم بر مبنای ھمان سيستم قمار گونۀ نفوس امريکا را نمايندگ

به خود حق می دھد تا نه تنھا راجع به سرنوشت مردم امريکا در چھار سال آينده تصميم بگيرد، بلکه به مثابۀ " برد

آن ارتش از خود نشانداده و می تواند در آينده دارندۀ بزرگترين و مخوفترين ارتش جھان و با تکيه بر قدرت قھری که 

  .نيز نشان دھد، بر سرنوشت تمام بشريت می تواند تصميم بگيرد، ديگر حرفيست منوط به گذشته

  :جھت نمايش واقعی سيستم قمار در انتخابات، توجه تان را به وضعيت فعلی پارلمان انگلستان جلب می نمايم

 چنين بوده است  ٢٠١۵ی اين کشور به ترتيب آرای اخذ شده در انتخابات سھم آراء و چوکی ھای پنج حزب اصل

  ): عضو دارد۶۵٠پارلمان اين کشور(

  در صد نماينده در پارلمان  تعداد نمايندگان در پارلمان  درصد آرای اخذ شده  

  ۵٠.٩  ٣٣١  ٣۶.٩  حزب محافظه کار

  ٣٠.۴  ٢٣٢  ٣۵.٧  حزب کارگر

  ٠.١  ١  ١٢.۶  حزب استقالل برتانيا

  ١.٢  ٨  ٧.٩  حزب ليبرال دموکرات

  ٨.۶  ۵۶  ۴.٧  حزب ملی سکاتلند
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چگونه حزب استقالل را با آن که " برنده ھمه چيزی را می برد"با دقت در اين جدول مشاھده می گردد که سيستم قمار

فر  در صد کل آرای آن کشور را از آن خود ساخته است، حين تصاحب چوکی ھای پارلمانی به ص١٢در کل بيش از 

 در چوکی ھای پارلمان ۵٠.٩ در صد کل آرای حزب محافظه کار را صاحب ٣۶.٩عشاريه يک در صد پائين آورده و ا

  ...و . ساخته است

  ادامه دارد

  

  

   

  


