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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

  
  موسوی

  ٢٠١۶  دسمبر٠٨
  

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

۵  

بيشتر " کلينتن"به خانم " نه"در قسمت قبل به صورت اجمال و خيلی ھا مختصر اشاره نموديم، که در بعد اقتصادی 

در اين قسمت به اجازۀ شما خوانندۀ عزيز ضمن آن که اختالفات و تضاد . به ترمپ" آری"به ميليتاريزم بود نه " نه"

ا سايرين گرديد، به تفصيل بيشتر از قسمت قبلی گرفته خواھد شد، ابعاد ديگر اين تقابل ب" ترمپ"ھائی که باعث تقابل 

  :اما قبل از آن. ه قرار خواھم دادرا نيز در حد توان، مورد مداق

ھمان طوری که بارھا نوشته ام باز ھم تذکار می دھم، آنچه را از اين قلم می خوانيد به صورت عمده برداشتھای خودم 

اين که به چه ميزان اين برداشتھا با واقعيت صدق می . از مطالعۀ روند حيات اجتماعی در اياالت متحدۀ امريکا می باشد

ًه ميزانی از آنھا احيانا ماحصل نفوذ خواسته ھايم در تحليل آن وقايع است، تشخيص آن برای من دشوار است کنند و چ

" حقيقت مطلق"به ھمين لحاظ مانند ھميشه متواضعانه اعالم می دارم که ھيچ گاھی نگفته ام که آنچه را می نگارم، 

ما از يک واقعيت، برداشتی که از فرد تا فرد، از محل تا است؛ چه با ايقان به اين که حقيقت چيزی نيست مگر برداشت 

محل و از زمان تا زمان ديگری ھميشه تابع عوامل متفاوت تغيير دھنده بوده، در نتيجه ھميشه نسبی اند و چيزی به نام 

ا ذھنيگری وجود ندارد تا نوشتۀ من نسخۀ ثانی آن باشد؛ امکان اين که در تحليل ھايم دچار خطا و حت" حقيقت مطلق"

ًگرديده باشم  نمی تواند مطلقا منتفی باشد، لذا از تمام دانشمندانی که در زمينه می توانند، اشتباھات احتمالی نوشته ھايم 

را تصحيح و کاستی ھای آن را تکميل کنند، ضمن ابراز امتنان، صميمانه تقاضا می نمايم تا از کمک به من دريغ 

  .نورزند

ز و ادامه دھم باز ھم از اآغ " اقتصادی و اجتماعی- ساختار ھای سياسی"  در بعد تقابل ساختار ھاقبل از اين که بحثم را

ًکه عمدتا زمان شکل گيری تراکم اجتماعات و پيدايش شھر ھا را در بطن " کاوبای"شما تقاضا دارم تا يکی از فلم ھای 

  . الزم نمائيدحوادث نچندان خوشايندی حمل می نمايد، به خاطر آورده، به آن دقت

، چھره ھای شاخص در آن شھرک، سرمايه دار آن شھر، کشيش، کوتوال که در آنجا "بی نام"شھرک کوچکی به نام 

. می باشند-  در شھر ھای پبشرفته تر- ترجمه نموده اند و روزنامه نگار" کالنتر"ناميد شده، ايرانی ھا آن را به " شريف"

ی نمايند و يا به صورت مھمان در آنجا زيست دارند، اگر گاھی باعث ايجاد بقيه افرادی که در آن شھرک زندگانی م

  .دردسر ھائی ھم شوند، اين وظيفۀ ھمان چھره ھای شاخص است که به کمک مردم آنھا را از سر راه شان بردارند
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اشتباه شد، اين در بين چھره ھای شاخص، سرمايه دار شھرک، ھميشه خواستار نظم و امنيت اجتماعی است، نبايد دچار 

خواست امنيت اجتماعی نه بدان علت است که گويا سرمايه دار انسانی فکر نموده امنيت اجتماعی را حق فرد فرد آن 

شھرک می داند، بلکه ھدف وی از امنيت اجتماعی تأمين چنان شرايطی است که در بطن آن بتوان ھرچه بيشتر به 

 ھوتلش سودآوری بيشتر يافته، کازينو و قمار خانه اش، پر رونق و يعنی رستورانت و. انباشت سرمايه دست يازيد

  .ًچيزی را که بعد ھا به نام بانکھا ياد شدند، و سپرده ھای باشندگان را صيانت می نمود، کامال مصون باشد

ۀ ھمين وضعيت شرايطی را به وجود می آورد که سرمايه دار، برای کسب سود بيشتر می بايست از بخشی از سرماي

خود گذشته نھاد ھا  و اداراتی را به وجود می آورد تا در پناه آن، امکان انباشت ھرچه بيشتر سرمايه و کسب سود 

يعنی اگر برای تحميق مردم فرد حقه باز و مفتخوری را به نام کشيش استخدام می نمود، . بيشتر را مساعد می ساخت

ھائی که می خواستند به حق خود برسند، يک ھفت تير کش و جھت سرکوب عده ای جنگ طلب و در بيشتر مواقع انسان

به موازات تجمع بيشتر افراد در آن شھرک، سرمايه دار باز ھم به . معاش می داد" کوتوال"قاتل حرفه ئی را به نام 

" شيشک"و " کوتوال"خاطر ھمان تأمين امنيت اجتماعی، می بايست افراد چندی را که در واقع حيثيت رابط بين وی با 

را به عھده می داشتند، نيز استخدام می نمود، تا برای مجموع روند حرکت جامعه، به زعم خودشان قوانينی را وضع 

  .می نمودند که متضمن برآورده شدن خواست سرمايه دار می بود

ت شھری به صورت مختصرياد آوری نموديم، در واقع روند پيدايش و رشد حيا" کاوبای"آنچه را از مضمون يک فلم 

جھت انباشت سرمايه و تصاحب سود ھرچه بيشتر به " ساختار اقتصادی"يعنی . در سرتاسر اياالت متحده امريکا بود

تأمين نظم و امنيت اجتماعی نياز مبرم داشته، جھت رسيدن به ھدفش، ناگزير به ايجاد يک سيستم که مجموعه ای از 

گاھی با " ساختار سياسی"ين نھاد ھا در شکل عالی تر آن، زير نام نھاد ھا را در بر می گيرد، می باشد که يکی ازھم

. را برآورده سازد" ساختار اقتصادی "توسل به زور و زمانی ھم با توسل به فريب و نيرنگ، موظف است تا اھداف 

ھای است، علمی که ضمن مطالعه و بررسی ريشه " جامعه شناسی سياسی"اين مناسبات که بخشی از حوزۀ مطالعاتی 

اقتصادی و اجتماعی قدرت، مطالعۀ روابط درونی و بيرونی قدرت از وظايف اصلی آن است، اگر ادعا گردد که از 

ھمان نخستين ايجاد شھرک ھا در اياالت متحدۀ امريکا، برقرار بوده و سير تکاملی خود را پيموده است، ادعای بيجائی 

ادی، در کليت آن ساختار سياسی را استخدام نموده به آنھا پول و بر مبنای ھمين مناسبات، ساختار اقتص. نخواھد بود

امکان دسترسی به سود بيشتر امکانات می پردازد، تا با تضمين امنيت اجتماعی و تمھيد ھر چه بيشتر انباشت سرمايه، 

  .ای ساختار اقتصادی فراھم نمايدرا بر

ابۀ خادمين سرمايه، قشر ممتازی در جامعه به وجود آمد بر اساس ھمين مناسبات، در حاشيۀ طبقۀ صاحب سرمايه، به مث

بوده برخی از آنھا از ھمان آغاز به کار، فعاليت سياسی را به مثابۀ پردرآمدترين شغل " سياستمدار"موسوم به که 

  .انتخاب نموده، تا آخر عمر بدان اشتغال می ورزند

آنھائی که از بستر جنبش دموکراتيک نوين برخاسته اند، و بيجا نخواھد بود بيفزايم، که خالف برداشت ما به خصوص 

دانسته، از دارو ندار شان جھت تحقق آن آرمانھا دريغ نمی ورزند، " آرمان خدمت به خلق"فعاليت سياسی را به مثابۀ 

 صورت کامل فعاليت سياسی در اياالت متحدۀ امريکا  اگر يک در ميليونم را در آن کشور استثناء فرض نمائيم، بقيه  به

بدان به مثابۀ يک شغل و يک حرفه نگريسته، اشتغال به فعاليت ھای سياسی آسانترين و نزديکترين راه جھت سرمايه 

  .دار شدن می دانند

يونس "، "عطاء محمد نورھا"، "گلبدين ھا"، "سياف ھا"نيم که افرادی از قماش يبر ھمين مبناست وقتی امروز می ب

که تا " اشرف غنی ھا"و " دوستم ھا"، "عبدهللا ھا"، "فھيم ھا"، "کرزی ھا"، "گيالنی ھا"، "مجددی ھا"، "قانونی ھا
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و از منظر آنھا به زندگی نگريستن را انتخاب ننموده بودند، " امريکائی شدن"ديروز يعنی تا زمانی که خود را در مسير 

، مگر با فروش خود به امريکا و از "يا ببرندخر لنگ نداشتند که جوار شان را به آس"ردھی کابل ابه گفتۀ مردم چھ

 می بينيم که آنھا ھم آسانترين راه ميليونر شدن را يافته، با انتخاب سياست به ،منظر امريکا ئی ھا به سياست نگريستن

و فروش خود و جدان شان به خريدار سياسی که کسی به جز بيگانگان و دشمنان ميھن " نان و آب دار"مثابۀ يک شغل 

امری که عناصر نا آگاه وقتی آن را با داعيان . مردم ما نبوده و نيستند، به چنين ثروت ھای افسانه ئی دست يافتندو 

سالھا "زده، می گويند، " کنايه"و " کتره"سياست به مثابۀ آرمان خدمت به خلق، مقايسه می نمايند، حتا با تمسخر به آنھا 

به نظر من گناه اين چنين ...". ن نشد، يک شب بر بستر آرام نخوابيديد و زديد ھيچ چيزی نشديد، نصف نان تان يک نا

افراد نيست که چنان طرز تفکری را نمايندگی می نمايند، اين ناتوانی ما بوده و است که به آنھا نفھمانده ايم؛ ما به 

 گرفتن بلکه عرضه داشتن منظور تصاحب مال به سياست روی نياورده ايم، بلکه ھدف ما از روی آوردن به سياست، نه

ميھن خود خدمت نمائيم و تا جائی که تاريخ نشان می دھد اين کار را انجام داده و در  ما می خواستيم به مردم و. بود

غير از منظور خدمت به خلق، در عرصۀ سياست پای آنھا تفھيم نمائيم آنھائی که به به . آينده نيز انجام خواھيم داد

بوده و ھستند که ھيچ مناسبتی با جنبش انقالبی کشور نداشته اند، آنھا يک مشت انسانھائی بوده اند گذاشته اند، عناصری 

  ....که حيثيت، وجدان و شرف انسانی شان را به مثابۀ متاع، در بازارمکارۀ سياست عرضه داشته اند و

  : گرديم به بحث خود مارب

االت متحدۀ امريکا بر می آيد، به وضاحت ديده می توانيم که قشر تا جائی که از مطالعۀ اوضاع چند دھه قبل و فعلی اي

سياستمدار در درون طبقۀ حاکم، خالف انتظاراتی که سرمايه و ساختار اقتصادی در کل از آنھا داشت، در انجام وظايف 

استخدام نموده بود را آنھا با اتخاذ سياست ھای شان، چيزی را که سرمايه به خاطرش، آنھا . ًشان مطلقا ناکام مانده اند

توأم با تخيالتی از نوع فلم ھای باليودی و ھاليودی، سخت " رؤيائی امريکائی"و حقنه کردن " امنيت اجتماعی"يعنی 

  . صحه گذاشته اند" تفقر مارکس"ناکام مانده، با ھر گام شان بر تئوری 

ادی جھت بقای کلی بدان نيازمند است و می آنھا با اتخاذ سياست ھای شان قشر متوسط را که سرمايه و ساختار اقتص

بايد به منظور حفظ سرمايه ھرچه بيشتر ضخيم و ضخيمتر گردد، چنان نازک و نخ نموده اند، که به جز آنھائی که با 

ھزاران تار به خود آنھا نزديکی داشته و دارد و ھمه احساس خطر نموده، در صدد آرايش  نيرو ھای شان مقابل سرمايه 

جھت اثبات اين ادعا توجه تان . ساختار اقتصادی نمی تواند بيشتر از اين صبر نموده، منتظر روز مرگش باشدھستند، 

  : است، جلب می نمايم٢٠٠٧را به اين آمار که مربوط سال 

  .  درصد از کل ثروت است٣۴.۶باال صاحب  % ١• «

  .  درصد از کل ثروت است٢٧.٣ بعدی صاحب ۴%• 

  . درصد از کل ثروت است ١١.٢ بعدی صاحب ۵%• 

  .  درصد از کل ثروت است١٢ بعدی صاحب %١٠• 

  .  درصد از کل ثروت است١٠.٩متوسط صاحب ۀ  باالی طبقۀ الي%٢٠• 

  .  درصد از کل ثروت است۴ بعدی صاحب %٢٠• 

  .  درصد از کل ثروت است٠.٢ين جامعه صاحب ئ پا%۴٠• 

 درصد از ثروت ۵٠.۵ بعدی صاحب %١٩صد ثروت و  در٣۴.۶ صاحب %١می يابيم که در يک جمع بندی در

 جمعيت ديگر %٨٠ درصد از ثروت و ٨۵مريکا صاحب ا باالی جامعه در %٢٠به زبان روشن تر . موجود ھستند

   انترنت-». درصد از ثروت موجود می باشند١۵صاحب 
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ی در اين شھر و زمانی ھم در تا امروز، گاھ"  پدر-بوش " ماحصل چنين تحول اجتماعيی، خيزش ھائيست که از زمان 

ن شھر باعث آشوبھای خيابانی، به يغما بردن فروشگاه ھا و آخرين نمونۀ آن که با قساوت غير قابل قياسی در سکوت آ

  . بود"  در صد ھستيم٩٩جنبش ما "و " وال ستريت"سرکوب گرديد، اشغال " اوباما"کامل رسانه ھای رسمی از طرف 

ساخته " ساختار سياسی"خرين تالش و ھمکاری اش را با سيستمی که آتن از چنان وضعی سرمايه به منظور بيرون رف

ت نجات ساختار اقتصادی باشد، ھرچه جھمگر آنھم به جای اين که سودی . انجام داد" اوباما"بود با روی کار آوردن 

 و بيچارگی کشانيد، که قرضه چنان به فقررا بيشتر آن ساختار را آسيب پذير تر ساخته، ثروتمند ترين کشور جھان 

  . ھايش از رقبايش رکورد ھای جديدی را يکی پشت ديگر بر جای گذاشت

که بی کفايتی آن امريکا و " ساختار سياسی"در چنين حالتيست که ساختار اقتصادی تصميم می گيرد، تا بيشتر از آن به 

يعنی " ترمپ"به ھمين دليل ھم بود که وقتی . ودجھان را به طرف نابودی می کشاند، مجال نداده خودش وارد ميدان ش

روزی دھندگان ساختار سياسی، وارد ميدان رقابت گرديد، در اول به ھيچ گرفته شد و بعد ھا از طرف تمام  از يکی 

رسانه ھای رسمی . ساختار سياسی اعم از دموکرات و جمھوريخواه به نبرد فرا خوانده شده، حرکتش را مردود دانستند

ه در تمام اين مدت سوراخ دعا را گم کرده، به جای اين که به روزی رسان اصلی شان ياری برسانند، در کنار و حاکم ک

  .پرداختند" ترمپ"ساختار سياسی قدرت قرار گرفته به نفی و شماتت 

درون به مثابۀ انقالبيست که در " ترمپ"در کل به خوبی می دانست و می داند که روی صحنه آمدن " ساختار سياسی"

 واحد و به غرض جا به جائی قدرت خواھد بود، به ھمين دليل با وجود آن که عاليم آشکار شکست مفتضحانۀ شان ۀطبق

و تعداد زيادی از ساختار سياسی ديدند، از تالش دست نکشيده، در يک حرکت ھماھنگ ھر دو " ب پوشج"را در طرد 

قتی بدان امر توفيق نيافتند باز ھم تالش ورزيدند، تا ميدان و. بگردند" ترمپ"حزب کوشيد تا مانع به قدرت رسيدن 

باخته را به برد تبديل نموده، با به ميدان انداختن نام سياستمدارانی از قماش، جوليانی، خليلزاد و بولتون، امکان بقای 

دۀ ميلياردر در با انتخاب ع" ترمپ"بيشتر شان را مساعد بسازند، مگر اين حرکت آنھا نيز به شکست مواجه شده، 

کابينه ای که قرار است معرفی دارد، در عمل اعالم داشت که ساختار اقتصادی ديگر حاضر نيست به دنباله روی از 

  .به سياست ھای نادرست آنھا به مخاطره اندازدرا ساختار سياسی ادامه داده، حيات و بقايش 

  ادامه دارد         

 


