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 Political  سياسی

  
  جيمز پتراس: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ دسمبر ٢۴

  ميراث ساختاری دمکراسی ھای سرمايه داری
  وعده و وعيدھای سرخرمن است

  
  

  يراث  بنيادی دمکراسی ھای سرمايه داریم: عدول از وعده و وعيدھا

 را که ئیسای جمھور منتخب وعده و وعيدھاؤًدر روزگار ھای اخير، و احتماال از زمان تأسيس رأی گيری ھمگانی، ر

  .طور سيستماتيک  زير پا گذاشته و شکسته انده به ھواداران خود داده اند، ب

 رئيس جمھور  منتظر به بازنشستگی و رئيس جمھور منتخب دونالد اين مقاله با وعده و عيدھای انتخابی بارک اوباما

  شعارھای پوپوليستی، وعده ھای صلح آميز و دمکراتيکی می ئیسپس به بررسی دالئل چرا.  ترامپ آغاز می شود

ور پردازد که ھمواره ھمراه کمپين انتخاباتی ست، ولی بالفاصله توسط اعضای کابينه منتصب پيروز که متعھد به مح

  . که بسيار دور از انتظارات  رأی دھندگان است–سياست ھای استبدادی و نظامی نخبگان ست، دنبال می شود 

  

  شيوه و ماده اصلی:  اوباما

 پايان امريکا قول داد که به اشغال نظامی عراق توسط امريکائیبارک اوباما، مانند تمام عوام فريبان، به رأی دھندگان 

نامو را می بندد، به شکنجه و پنھان کاری پايان دھد، از آزادی ھای مدنی دفاع نمايد، از وام می دھد، زندان گوانتا

گيرنده ھای مسکن در برابر بانک داران کاله بردار وال استريت  حمايت کند، به بيمه درمانی يک رفرم واقعی بدھد و 

  .دی  پيدا کندبرای کارگران مھاجر و خانواده ھای غيرقانونی آنھا راھی برای شھرون

ست، که وظيفه دارد »  تاريخیامريکائی – ئیافريقارئيس جمھور «باالتر از ھمه، اوباما اين تصور را اشاعه داد که او 

اوباما با فعاالن حقوق بشری و مدنی صحبت کرد، و قول داد که به . وعده ھای انقالب حقوق مدنی را تحقق بخشد
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 دولت و نقض ۀاو وعده داد که به دخول سرزده و بدون اجاز. عی پايان دھدخشونت ھای نژادی و نابرابرھای اجتما

  . آزادی ھای فردی پايان دھد

  

   اوباما بی سابقه استۀشمار وعده  ھای زيرپا گذاشته و شکست: »رئيس جمھور تاريخی سياه پوست«

اما، رئيس جمھور اباما، در دو . سای  جمھور، تعھدات انتخاباتی خود را تا اندازه ای، کم و بيش شکسته اندؤھمه ر

دولت او يکی از .   رياست، وعده و عيد ھای  خود را  بيشتر و بزرگتر از ھمه پيشينيان خود شکسته استۀدور

ھر . سازندگان و سپس بالفاصله تجديد نظر و معکوس کنندگان وعده وعيد ھای انتخاباتی برای حاميان خود بوده است

ًصالحات اجتماعی، خدمات درمانی و سياست خارجی بر مبنای ديپلماسی و احترام صرفا يک از وعده ھای او برای ا

  .در خدمت مقدمه ای برای تحميل سياست ھای جديد و کاھنده تر و راه اندازی جنگ ھای بيشتری بوده است

ی محبوبی را  انتخاباتۀاوباما در طول ھشت سال رياست جمھوری خود، توقعات ھر حوز: عملکرد اوباما روشن است

 در ١ به ١٠ ھای سياه پوست به نسبت امريکائی. که او در طول کمپين انتخاباتی درگير بود و برنده شد، خوار شمرد

 االصل، نابرابری درآمد بين کارگران ئیافريقا ھای امريکائیرغم حمايت قاطع  علی! ھر دو کمپين به اوباما رأی دادند

 االصل افزايش يافت، و حمالت ئیافريقا ھای امريکائیليس عليه وشونت مرگبار پسفيد و سياه  پوست افزايش يافت، خ

در حالی که . ی االصل چند برابر شدافريقا ھای امريکائیپارتيزانی سفيد پوست ھا، از جمله آتش زدن کليساھای 

ز می کنند و به بيماری  که نسخه ھای مواد مخدر بسيار اعتيادآور را تجويئی و دکترھائینخبگان شرکت ھای غول دارو

 خود را می شمارند،  اما ۀزنند، با معافيت کامل از مجازات، سودھای بادآورد ھمگانی اعتياد به مواد مخدر دامن می

 االصل با نرخ به ئیافريقا ھای امريکائیبدون خشونت ) فروشندگان و مصرف کنندگان(شمار خالفکاران مواد مخدر

  .  پوست خود افزايش يافتمراتب بيشتری از ھمتايان سفيد

اوباما ھفت جنگ و شماری از عمليات مخفی خشونت آميز را دنبال کرد و از سلف خود، رئيس جمھور جرج بوش 

 ئیافريقاجنگ ھای او منجر به بزرگترين ترکيبی از  سلب مالکيت شدگان، زخمی شده ھا و قتل . سبقت گرفت) پسر(

  .رقی ھا در تاريخ جھان شد ھا و اروپای شئیھا، اعراب، جنوب آسيا

 منتقل کرد، که پس از آن به امريکا را از خزانه داری دالر تريليون ٢اوباما جھت کفالت دو دوجين بانک وال استريت، 

  . خالف شعارھای انتخاباتی او ادامه دادند– کارگر از داشتن خانه  ۀ ميليون خانوار طبق٣محروم کردن 

 سود حاصل از پناھگاه ھای مالياتی در خارج کشور را دالر تريليون ٢وفقيت بيش از شرکت ھای چند مليتی پيشرو با م

 بيانعليه فرارھای مالياتی شرکتھای بزرگ  » انتقادھای بچه خر کن«رئيس جمھور گاه گاھی برخی .  مخفی کردند

طور پيوسته کاھش يافته ه  ب و استاندارد زندگی آنھا– کارگری که بيش از حد کار می کرد ۀنمود، در حالی که از طبق

  .بود، ماليات می گرفت

نظاميان کل دولت اوباما را تا اندازه ای آلوده کرده اند که از زمان ھاری ترومن و وينستون چرچيل جنگ طلب که 

  .حال ديده نشده استه بدبينانه جنگ سرد را به راه انداختند تا ب

 تا بالکان، از مديترانه امريکا جديد ۀ در کشورھای بالتيک دست نشانديکاامراوباما با استقرار پايگاه ھای نظامی ناتو و 

  . روسيه را دنبال کردۀتا قفقاز، سياست محاصر

، ادر اوکراين، سوريه، سومالی، ليبي»  رژيمتغيير«رژيم اوباما از کودتای خشونت آميز و تالش ھای خونين برای 

ھيچ جنگ ساالر ديگری، در .  ھا انسان آواره و بينوا حمايت مالی کردھندوراس و يمن با نتايجی ويرانگر برای ميليون

  .گذشته و يا حال، نمی تواند با رژيم اوباما در ايجاد بدبختی و ضرب و شتم مطابقت کند
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   با تقليد زبان سخنرانی می کند: اوباما

:  با مخاطبان گوناگون صحبت می کنداوباما، ھمواره برای تطبيق با شرايط و موقعيت، با لھجه ھا وآھنگ ھای مختلف 

 خوانندگان رپ،  بازيکنان فوتبال،  ستاره ھای بيس بال و اشخاص مشھور صحنه ۀبا جوانان، او کلمات بيھوده و احمقان

 ۀ ھونولولو،  فارغ التحصيل نخبۀبا زنان سياه پوست کليسا، اين زاده و پرورش يافت. کار می برده و پرده سينما را ب

ً که کامال نسبت به زبان مادری و – بابتيست جنوبی را اتخاذ می کند ۀوناھو و دانشگاه حقوق ھاروارد، لھجآکادمی پ

رو می ه وقتی که با سفيد پوستان ماھر اسکی باز شيکاگو و حاميان پر پول بخش مالی روب. مادر بزرگ او خارجی ست

  .ق موقع سنجی و خوش طبعی صحبت می کندشود،  او بر می گردد و با متانت  و با تنظيم زير و بم عمي

 ۀ خطرناک و  متجاوزانئی و دريائی ھواۀی معروف به  معنای  محاصر»محور آسيا«: زبان او مملو از حسن تعبير بود

  .چين، با ھدف فلج کردن بزرگترين اقتصاد آسيا بود

 ولی برای پيمان تجاری ترانس صحبت می کرد،» حفاظت از محيط زيست و حقوق کارگران«در حالی که او در مورد 

 قوانين حقوق کارگران و  محيط دۀپاسيفيک فشار می آورد که به شرکتھای بزرگ چند مليتی قدرت می داد تا دل و رو

  .زيست را در بياورد

 به آب و سرزمين سنتی، ھم چنين سايت ھای امريکائیرژيم اوباما با صدای بلند قول داد که از دسترسی بوميان 

در عمل، او از پروژه ھای خطوط بزرگ گاز و نفت حمايت کرد که به . ، اجتماعی و مذھبی آنھا حمايت کندفرھنگی

 نظامی وحشی و حافظان مزدور خصوصی تجاوز کرده، فعاالن عدالت اجتماعی را پوليسسرزمين ھای بوميان با 

  .و روزنامه نگاران را تھديد می کنند ضرب و شتم و زندانی نموده

رغم نقض آزاديھای مطابق قانون اساسی تقويت کرده است و  ی موجود را علیپوليسقدرت عمليات نظارت دولت اوباما 

اوباما با يکی از پنھانکار ترين . تحميل کرده است» افشاگران«ی را، به ويژه عليه پوليس دولت ئیاو گسترش فرمانروا

افشای جنايات دولت نسبت به شھروندان تحت » جرم«دولت ھا در تاريخ، خدمتگزاران عمومی شجاع بيشتری را به 

را » افشاگران«طور فعال قوانين فدرال را که حفاظت از ه او ب. پيگرد قانونی قرار داده، تخريب و زندانی نموده است

ضمانت می کرد، کنار گذاشته است و لرزه بر سرتاسر بخش عمومی  انداخته است، و بھترين خدمتگزاران بخش دولتی 

  .  ا تضعيف و از روحيه انداخته استما ر

  

  وعده ھای انتخاباتی و خيانت ھای پسا انتخابات: دونالد ترامپ

ترامپ، رئيس جمھور منتخب، مصمم به فراتر رفتن از رئيس جمھور اوباما در شکستن وعده ھای انتخاباتی به سرعت 

خود را » ۀدشمنان قسم خورد«ن سرازير کرد و واشنگت» باتالق فاضالب«وعده  شعارھای کمپين انتخاباتی خود را به 

سياستمداران سنتی جمھوريخواه، افراد کسب و کار و وال استريتی ھا، .  کھنه کار در آغوش گرفتۀبا شور يک فاحش

  . موزيک سيار شده و به آغوش باز ترامپ پريدندۀ دستۀبودند،  ھمه سوار اراب» ترامپ« مخالف ءکه در ابتدا

مود زمانی که به رياست او اعالم ن.  گذاشتیترامپ وعده ھای اصلی کمپين خود به رأی دھندگان را شکست و زير پا

نمی کند، در عوض شجاعت و صداقت او » ن زندانیبنياد کلينت«ن را برای فعاليتھايش در ارتباط با برسد، ھيلری کلينت

. ن جاکشی کردبيل کلينت»  جنسیئیاطاق  رسوا«مھور سابق به محض انتخاب او، ترامپ حتی برای رئيس ج. را ستود

ی او چنين نمی ئن را بخشيده باشد، اما حاميان توده ر ارتباط با فساد و جنايات کلينتدر حالی که ممکن ست ترامپ د

  .انديشند
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)  کاخ سفيدبه(» گذار«مخالفت در پيروزی انتخاب خود و ن برای عدم  ھيلری کلينتۀترامپ در ازای  تصميم اولي

 زير سؤال بردن او از  جانشين کانديد حزب سبزھا جيل استاين جھت ۀبا اين حال، استفاد. آشکارا از او ستايش نمود

 اف بی آی در تأثير گذاری بر انتخابات – ترامپ –حزب دمکرات در تبانی روسيه /شمارش انتخابات و اتھامات سيا

نظر می آيد ساخت کودتای کاخ از ه د تجديد نظر کند، در حالی که بممکن ست او را مجبور سازد که در تصميم خو

  .پديدار می شود» باتالق«

او قول داد که از پيشروی معامالت مداوم کسب و کار خصوصی خود دست می کشد، اما به بھت و حيرت پايگاه فعال 

  .وفادار خويش ادامه دارد

او با انتصاب يا در نظر گرفتن :  سيگنال ھای مختلفی فرستاده استترامپ با انتخاب خود برای کابينه مقامات ارشد خود

  متحد مللۀچندين جمھوريخواه جريان اصلی برای مقام و موقعيت ھای بزرگ، از جمله يک منتقد صريح برای نمايند

ن جمھوريخواھان جريان اصلی پايگاه حاميا. عھد خود را در سياست ھای اقتصادی،  ديپلماتيک و خارجی شکست

با اين حال، ترامپ در مقايسه با سياستمداران تأسيسات نوعی دمکرات و . ی ترامپ را تحقير می کردندئانتخاباتی توده 

  .جمھوريخواه، مديران کسب و کاری منصوب کرده است که بيشتر متمايل به بازار و کمتر نظامی ھستند

 را با طرفداری از يک سياست  تجارت گرا امريکات  انتخاباتی خود جھت حمايت از بازرگانی و صنعۀاو ھمچنين وعد

او انتصاب رکس . او می خواھد برای توافق تجاری باصرفه تر با رئيس جمھور چين مذاکره کند. با روسيه حفظ نمود

سوی پايان ه  خود اعالم نمود، يک حرکت بسيار واقعی بۀتيليسون مدير عامل اکسون را به عنوان وزير امور خارج

  . را خارج از آن بازار عظيم، محروم کرده استامريکاريمات عليه روسيه، که کسب و کار و غول ھای انرژی دادن تح

ی با ايران را که ئ متوسل شده است، و قول داده است که توافق ھسته »اول اسرائيل«ًترامپ مستقيما به جمعيت ھوادار  

بدترين «رغم اين که آن را  علی. »پاره کند«فور ست،  ھای جنگ طلب و يھوديان اسرائيلی بسيار منامريکائینزد 

رسد برای منافع بزرگ گاز و نفت که با خوشحالی معامالت چندين  نظر میه ، ب» می نامدامريکاسازش  در تاريخ 

ميلياردی با تھران امضاء می کنند و به غول ھوافضای بوئينگ جھت فروش ناوگان جديد جت ھای مسافربری به ايران 

  ».المت توافق سر  تکان داده استبه ع«

سای دمکرات و جمھوريخواه ؤعدول از وعده و وعيدھا برای تمام ر .عوامفريبی انتخاباتی  تنھا مصيبت اوباما نيست

 ھستند ئیفريب و زبان پوپوليستی دروغين  خوراک استاندارد ھستند، زيرا اين ھا چيزھا. ھستند» سرمايه و تجارت«

  .اری از نمايندگان سياسی خود مطالبه می کندکه دمکراسی سرمايه د

  

  بنيان ساختار دمکراسی سرمايه داری

، در حالی که با »با مردم واقعی صحبت می کنند«سای جمھور در ظاھر ؤتحت دمکراسی ھای سرمايه داری، ر 

  .مھارت برای بزرگترين سرمايه داران و بانک داران کار می کنند

جو برای يک  و تحت تھديد قرار می گيرد و بی اعتبار می شود، جست» ریدمکراسی سرمايه دا«زمانی که 

در حالی که فعاالن صلح و عدالت اجتماعی توده ھای عظيم تظاھرکنندگان را عليه . عوامفريب پوپوليست آغاز می شود

»  سياه پوستاولين رئيس جمھور«سازماندھی می کردند،  وال استريت » جنبش اشغال وال استريت«بانک ھا در طول 

 وام مسکن به ميدان آورد، دانشجويان سفيد پوست را  گول زد، رأی ۀرا جھت منحرف کردن خشم دارندگان ورشکست

  . آنھا را به آغوش فاسد حزب دمکرات فرستادۀدھندگان التينی را فريب داد،  بانوان سياه پوست کليسا را فريفت و ھم
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 زندگی مجبور کرد، وقتی که جھانی د بست مشاغل کم درآمد و کاھش استاندارزمانی که اقتصاد ميليون ھا نفر را به بن

سازی افراد کسب و کار کوچک و متوسط و دکانداران داخلی را فقير ساخت،  يک زبان دراز ميلياردر سلطان کازينو 

 امور خارجه را ن وزيرينتری کلوپوليست دروغين بدھد و مادام ھيلدر صحنه ظاھر شد تا با پارس کردن شعارھای پ

  . انتخاب شودامريکا و به عنوان رئيس جمھور  برای خون آشام ترين روابط با وال استريت محکوم کند

  .» بيرون می آيدئیاز صندوق جادو«زمانی که سرمايه داری در بحران ست، عوامفريبی به عبارت ديگر، 

رد مکار طبيعی سياست ھای انتخاباتی فاسد می عوامفريبان سرمايه داری زرق و برق دار جايگزين حامالن استاندا

مھم نبود که دروغ .  ن و ميت رامنی برنده شدند ھيلری کلينتۀعوامفريبی اوباما و ترامپ بر نطق سازان خسته کنند. شود

  . توھم رأی دھندگان را جلب کنندری و ميت نمی توانستند  آنھا چقدر عجيب و غريب بود، ھيلھای

قتصادی ريشه دار و تثبيت می شود و بھبودی ھا کوتاه مدت و ضعيف ھستند، دمکراسی ھای در حالی که بحران ا

 ۀتکرار  ظھور عموامفريبان رياست جمھوری، از اوباما تا ترامپ، منعکس کنند. سرمايه داری بسيار شکننده شده اند

پرداخت مالياتی بر سودھای کارگران و يا روگردانی  نخبگان سرمايه داری از سھيم کردن ھيچ سود توليدی با 

 و يا  برای سرمايه گذای در  وليت مالياتی بر  مزدبگيرانؤخارج کشور ست و بنابراين کاھش بار مس/امپرياليستی

  . را با دستمزد خوب استخدام کند کارگرانبه جای  درگير شدن در  احتکار و زمين خواری،اقتصاد مولدی باشد که 

نيمی از رأی دھندگان واجد شرايط  از . نمی تواند  رأی دھندگان را فريب دھدديگر » دمکراسی سرمايه داری«

و نيمی از رأی دھندگان واقعی سياستمداران سنتی .  منافع آنھا باشد، امتناع می کننددۀفرايندی که نمی تواند منعکس کنن

 حکومت خود، ۀان به ادامجھت حفظ ھر جالی مشروعيت انتخاباتی و قادر ساختن سرمايه دار.  را قبول ندارند

سياستمدارانی شوند که بيش از حد آشکارا و بارھا خودشان را برای » کاالھای آسيب ديد«عوامفريبان بايد جايگزين 

  .پول فروخته اند

 جنگ و صلح، ۀبيش از ھشتاد درصد از رأی دھندگان می دانند که رأی آنھا ھيچ تأثيری بر تصميمات سياسی در بار

  . مسائل واقعی ندارد– داخلی و توزيع درآمد نابرابری ھای

اگر به خاطر ظھور قابل پيشبينی .  سرمايه داری ديگر نمی تواند از طريق ماشين انتخاباتی دروغين، خود را توليد کند

ترامپ نبود که کاخ سفيد را  بر » شوک گستاخ«يا شھرت »  سياه پوستامريکائیاولين «چيز تازه ای، مانند  اوباما 

ی اشغال کند، ده ھا ميليون رأی دھنده غايب و ناراضی ممکن بود که خيابان ھا را پر ئی امواج آرای حمايت توده رو

، اخراج کنند، و ھر دو حزب »صحبت می کنند« از مزدبگيران ٧٪سای اتحاديه ھای دروغين را که تنھا برای ؤکنند، ر

  .متحد اند، رد می کردندخود در خدمت نخبگان يک درصد » تعظيم«سياسی را که با 

  

  نتيجه گيری

عدول از وعده و وعيدھا  درنھايت به خاطر تکرار / اجازه دھيد تصور کنيم که عوامفريبان سرمايه داری باالخره

بگذاريد فرض کنيم که يک بازگشت موقت  شيرين، مطلوب برای آدم ھای . جذابيت ظاھری خود را از دست بدھند

نارضايتی . بازی می شود» بيگانه«اصطالح دوره ه  خواھد بود، در حالی که اين به روزمرمزدور و خسيس سياسی

در حالی که بحران اقتصادی و نابرابری ھا رشد می کند، طغيان ھای عمومی فوق پارلمانی . ی از بين نمی رودئتوده 

اران محتکران، سفته بازان، زمين خوبا آنھا، ترس و ترديد و بالتکليفی در ميان بانک داران، . اجتناب ناپذير خواھد بود

 ماسه ای فرو خواھد ۀمانند قلع» معماری شلوغ سيلکون«.  ميلياردر  برقرار می شودو سازندگان ابزار الکترونيک

در آن زمان، آيا آنھا .  سرمايه دار ممکن ست به جای صندوق و برگه ھای رأی گيری به گلوله متوسل شودۀطبق. ريخت
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 موظف بسپارند  تا ميليون ھا نفر از ھموطنان پوليسموقعيت خود را به دستان ھزاران سرباز و می توانند ثروت و 

يای آدم ھای ماشينی، خودکار و مکانيکی ؤ خود را  بکشند و دستگير کنند؟ و يا شايد ھم آنھا در رامريکائیکارگر 
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