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 چرا اياالت متحده نمی تواند دموکراسی داشته باشد؟
  

 

 مرکز مطالعات جھانی سازی

  

دولت ھای مدنی در .  دولت مدنی داشتامريکادولت مدنی است، عراق نيز پيش از تھاجم سوريه دارای يک 

 که جامعه به گروه ھای مذھب سنی و شيعه تقسيم شده، مانع ئیکشورھای عربی اھميت زيادی دارد، زيرا در جا

  .کشت و کشتار بين اعضای آنھا می شود
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برگ توسط اياالت نگاه نورن شده در اين زمينه در دادييتع، جنايت جنگی مبنی بر موازين امريکائیوقتی تھاجم 

متحده در پايان جنگ دّوم جھانی، دولت مدنی صدام حسين را سرنگون کرد، سنی ھا و شيعه ھا دست به کشتار 

به ھر جھت، سنی ھا به اندازۀ کافی وقت پيدا کردند که با .  را نجات دادامريکاجنگ داخلی تھاجم . يکديگر زدند

 که به کار بسته بود، ھر گز نتوانست ئی ھانيرو، علی رغم قدرت امريکا بجنگند، به طوری که امريکائیلگران اشغا

  . مئيبغداد را کامال در اختيار داشته باشد، بی آن که از تمام عراق چيزی بگو

ح ھای کشتار  به عراق دموکراسی يا حقوق زنان نبود، و به ھيچ عنوان موجب تخريب سالامريکانتيجۀ تھاجم 

  .جمعی نشد، چون که وجود نداشت، و اين موضوع را پيش از اين بازرسان به روشنی گفته بودند

در . شيعه نسخۀ اسالم به تعبير ايران است.  به عراق، انتقال قدرت از سنی ھا به شيعه ھا بودامريکانتيجۀ تھاجم 

 دولت مدنی به يک دولت شيعه، متحد ايران، نتيجه، اشغال عراق توسط  واشينگتن، قدرت در عراق را از يک

  .منتقل کرد

ن، لری کلينتيبه گفتۀ وزير امور خارجه ھ. اکنون واشينگتن در صدد تکرار ھمين ديوانگی در سوريه است

حال که واشينگتن با القاعده . واشينگتن برای سرنگون ساختن دولت بشار االسد  حتی در پی اتحاد با القاعده است

   اساس قوانين ضد تروريستی بازداشت خواھد شد؟ه آيا دولت واشينگتن بمتحد شده،

، دولت سوريه برای قانون اساسی نوين بروری ف٢۶. خصومت واشينگتن عليه بشار االسد کامال رياکارانه است

 اين اساس زمان رياست جمھوری را محدودتر ساخت و انحصار سياسی حزب بعث را هرفراندوم برگزار کرد و ب

  .ز ملغا کردني

درصد بود، يعنی چيزی تقريبا معادل ميزان مشارکت در انتخابات اوباما در سال   ۵٧،۴ميزان شرکت در رفراندوم 

 انتخابات رياست ٩، بيشتر از )علی رغم شورش مسلحانه به پشتيبانی غرب(ميزان مشارکت .  است٢٠٠٨

از رأی شرکت کنندگان %٨٩،۴اساسی نوين سوريه  قانون .  بود٢٠٠۴ تا ١٩٧٢جمھوری در اياالت متحده از سال 

  . را به دست آورد

ولی واشينگتن رفراندوم دموکراتيک دولت سوريه را بی اعتبار اعالم کرد و مدعی شد که برای ايجاد دموکراسی 

  .در سوريه اين دولت بايد سرنگون شود

تان سعودی و قطر ھستند که به ھيچ عنوان با ھم پيمانان واشينگتن در منطقه، رژيم ھای سلطنتی نفتی، مانند عربس

انتخابات نسبتی ندارند، و برای تجھيز نظامی شورشيان مسلمان اعالم آمادگی کرده اند تا در سوريه دموکراسی 

  .برقرار کنند، يعنی چيزی که در کشور خودشان جايز نمی دانند

تن می خواھد برای کشوری دموکراسی وقتی واشينگ. يعنی سالح کشتار جمعی» دموکراسی«برای واشينگتن 

. ابياورد، چنين امری به اين معنا است که می خواھد آن کشور را به تل ويرانه تبديل کند، مثل عراق يا ليبي

 يک ھرج و مرج عظيم است و برای حقوق بشر نيز اليبي. به ھيچ عنوان به معنای دموکراسی نيست» دموکراسی«

  . ھيچ دولتی وجود خارجی نداردانيست، و در واقع در ليبييک کابوس بيشتر 

واشينگتن نوری المالکی را به عنوان رئيس جمھور در عراق سرکار گذاشت، او انتخابات را باخت، ولی سر قدرت 

ليسی اش برای وباقی ماند، و معاون خودش را تروريست خواند و دستور بازداشت او را صادر کرد، و از دولت پ

بشار االسد در سوريه از مالکی در عراق دموکراتيک تر عمل می . ت سياست مداران سنی استفاده می کندبازداش

  .کند
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بيش از يک دھه است که واشينگتن دنيا را در مورد اھداف جنگی اش به بازی گرفته و گول می زند، يک روز به 

واشينگتن برای خاور ميانه دموکراسی به در حالی که . بھانۀ صدور دموکراسی و ھمان روز به بھانۀ حقوق بشر

  . ارمغان می آورد، دموکراسی را در خود اياالت متحده ويران می کرد

واشينگتن قانون عدم حبس . واشينگتن برج ھای شکنجه و خود محکوم سازی را از اعماق قرون وسطی بيرون کشيد

فردی را بی ھيچ دليل موجھی می توان باز داشت يعنی اين که از اين پس ھر : مترجم (بدون قضاوت را از بين برد 

  ).و زندانی کرد

 را امريکائیبه درخواست اوباما، کنگره بی ھيچ مقاومتی به قانونی رأی داد که مبنی بر آن می توان شھروندان 

 بازرسی بدون مجوز و جاسوسی که تا. بدون محاکمه يا حتی بدون ھيچ مدرکی به شکل نامحدود به زندان انداخت

  .اير با قانون اساسی آغاز قرن بود، در حال حاضر به امری روزمره تبديل شده استغو مپيش از اين غير قانونی 

 در کتاب قانون نوشته شده باشد، اين حق را برای خود قائل شده است که ھر شھروند ئیاوباما، بی آن که جا

 قدرت بدون ارائۀ ھيچ مدرکی، و ئی شاخۀ اجرارساند، در صورتی کهب را در ھر نقطه از جھان به قتل امريکائی

 . تشخيص داده باشندامريکاتنھا به اين علت که او را به عنوان تھديدی برای امنيت دولت 

 ئی اساس عقيدۀ شخصی يکی از اعضای شاخۀ اجراه در ھر کجای جھان که باشد، می تواند بامريکائیھر شھروند 

  .  نمايندگی دولت اياالت متحده را کسب کرده است، به قتل رسدیئ، که بيش از پيش به تنھاامريکادولت 

آب شده » جنگ عليه تروريسم«قدرت حاکم مثل برف زير آفتاب تدارکات » قانونی«ديگر شاخه ھای به اصطالح 

  .است

به استثناء عربستان سعودی، (به خاورميانه صادر کند » دموکراسی«چرا واشينگتن اين ھمه مصمم است که 

فريقا، به ايران، به افغانستان، به روسيه و به چين، ولی نه در قانون ا، به )ن، قطر و امارات متحدۀ عربیبحري

  ؟امريکااساسی خود 

 ھا در انقالب عليه ژرژ شاه سّوم در قرن ھجدھم به دست آورده بودند، تماما در دورۀ امريکائیتمام حقوقی را که 

کس فکر نمی کرد که اين موضوع به عنوان مقاله در  ھيچ.  از دست رفترژيم بوش و اوباما در قرن بيست و يکم

  .نشريات مطرح شود، ولی چنين نيست

  .منتظر توضيح اين موضوع از سوی وزارت حقيقت نباشيد

  مقالۀ اصلی به ز بان انگليسی

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29594  

 ترجمۀ فرانسه توسط

Traduction par Résistance 71, http://resistance71.wordpress.com/ 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٢ چ مار١٢

Pourquoi les États-Unis ne peuvent pas avoir de démocratie ? 

par Paul Craig Roberts 
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