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 Political سياسی

 
  )Roman grishenko(شنکوي گررمان

  یريش. م. ا: برگردان از

  ٢٠١٢ اگست ٢٨

  ی ابزار کشتار جمعۀمثابه ب* یدموکراس
  

آئ اجتماعات، تظای مستقل، آزادی ھا و دادگاھھارسانه اعیھرات و گردھم ا، نظم اجتم سانی ھ ومی ان اه عم  ،ی و رف

اھ دن کلمیميمف ان ران ر زب ام ب ه ھنگ ستند ک داعتي در ذھن اکثری دموکراسۀ ھ سانھا ت ا.  شودی می ان  اسکور ميت

ام ی اساسی آن نمادھاوود،يھال» ريبلوار مشاھ« و ی طالئۀ وگاس، پل درواز- السی چراغھاورک،يوين ه ن ستند ک  ھ

  . سازدی انسانھا متجسم متي مدرن، در جلو چشم اکثری دموکراسشرويعنوان کشور په  ب، را اکيمرا

م دموکراسرمنتظرهي موضوع غني از آنھا دانستن ایاري بسی براديشا سی باشد که، ھ شر، ب وق ب م حق  شتري پاري و ھ

ايکائيمراکه  از آن دهي آیھ ازن ه آزادس دوینھاي سرزمی ب ه خود از ھن ق ب د، وجود  اني متعل ده را آغاز کنن عقب مان

ت اراني جناۀھم. داش رارتک وی ف ا، ف ر اروپ ازات در سراس دگاني جوان،ي ماجراجواحش، از مج ھرت ن ول و ش  پ

شتند ريالب به آنجا سرازض بودند، مثل لجن فادهي را شندي جدینھايارزان، و امثال آنھا که خبر کشف سرزم دند، ک  ش

ار ۀاضافه  بنھاي اۀھم.  خطور نکندی به ذھن کسی مفھوم آزادگرياشتند که، دو ھمه را چنان از سر راه خود برد  چھ

  . بودندی امروزی دموکراسبرالي لشرواني پ،یارصد سال برده د

 ی ارزش، وجود داشت و ھر شھروند محترمنيعنوان واالتره  باستان بوناني خود از عھد یخوده  بی دموکراساما

رده برختياز حق مالک ا ب ر دھھ ود ب ابرا. وردار ب اھن،يبن سان آگ ر ان ان، ی می ھ ود بردگ دون وج ه ب د ک  کي دان

  . شودی ساخته نمستهي شایدموکراس

م ظاھر تمامه  خود، بتي در پنجاه سال آخر موجودی اتحاد شورویحت واه تيرغ  و سرکوب شھروندان خود، در خ

أم ری دموکراسنيامر توسعه، گسترش و ت ق ت ودني موف ه ب د.  نمون ا، م هيگي پی غربی دموکراسرانيام ار مران  ی ک

 یشتري بی ھر چه مساعبي ترتنيبد. ود شی با عکس العمل متقابل مواجه می ھر عملد،ي دانیکردند و ھمانطور که م

ردۀاکاراني رتي آمد، ماھیعمل مه عنوان راه حل مشکالت موجود به  بی دموکراسی برقراریبرا  ۀ پنھان در پشت پ

  . شدی آشکار م،"کيوروآتالنتا" یحقوق بشر و ارزشھا

  . جھان وجود داردۀي قبوالندن مقررات خود بر بقی برایعنوان حق قوه  فقط بی دموکراسامروز
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 آشکار شي مستبد طرفدار خود از مدتھا پیمھاي از رژی در رابطه با طرفدارکايمرا ۀ متحداالتي اۀاني دو رواستيس

  :دين توجه کريبه نقل قول ز.  شودی محيشده و تقب

اتوري دالنو روزولت در رابطه با دنيفرانکل ايمرا ۀي تحت الحمای ساموزاکت م «: دي گوی مک  کيممکن است او ھ

  !» خودمان استۀحرامزاده باشد، اما ھر چه ھست، حرامزاد

وق و آزادمالي فقط از پاکايمرا درک است که قابل اي شدن حق اي شھروندان رژیھ د نگران ی مردوستي غیمھ  توان

ه ھر دلیاگر دولت کشور. باشد ایلي ب د نگتني واشندي خوش دااي( نباش شودی نکرده، موی خ اغ آن ب اي، ن) دم  یروھ

  .ختي شھروندان آن کشور فرو خواھند رسرمندان آن، بر ه  را بدون توجه به شمار عالقی دموکراسکا،يمرامسلح 

دم تي سی مزاجیدم ارجاس ايمرا ی خ داف بک وبه  و اھ شدیخ تتار ن عارھا آن ۀ اس شت ش  از ک،ي دموکراتیدر پ

دھایپوزخندھا ده اش در پشت لبخن صنعی درن داخالت مستمرش در امور داخلی ت شورھای و م امال ی ک ستقل، ک  م

  .داستيپ

ه، نمی می و آن کشورھائکايمرا ني تنش بدي آن شکل به تشداي ني به انھاي اۀھم د خود را در اختی شود ک  اري خواھن

ستقی نظامۀ حمل،یاول:  کردن آنھا دو ابزار در دست داردمي تسلی برااکيمرا بگذارند و کايمرا اوز ،ی و دوممي م  تج

  . ثالثور کشیروي با ناي با کمک متحدان خود در ناتو ینظام

ه کشورھای نمکايمرا ،ی ھر صورتدر د ک ازه دھ د اج د، و ای توان در ببرن الم ب امطلوب جان س اگززي نني ن ه ري ن  ب

  . گرددیسراسر جھان منجر م در ی نظامیھايريدرگ

م ب،ی ھم ھدف اصل،ی گذشته و حال، ھم علت اصلی موضوع اساس،یدموکراس وز ھ راه  ھن ده ب وان خطر عم  یعن

شر ساب مه  بتيب رسميفاش«. دي آیح ا چھ دانۀ ب ا» خن ه ھ ب برنام ه اغل ري ھی، ک ق متل سی را متحق ازد، ب  اري س

  . اعالم کردد را علناً  است که طرح خووانهي دی»شوايپ«خطرناکتر از آن 

   رھا سازد؟ دي برخوردار است که ھم خود و ھم جھان را از شر طاعون جدی از چنان توانائهي روسايآ

  ... داردی ما بستگۀ فقط به ھمت ھمن،يا

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  :يادداشت مترجم

ري دتي واقعني ا-* سگ ر ک ر کمت ه دموکراسی ب ت ک امفھوم اس ات کۀ مقولکي ی ن ت و در جامعیامال طبق  ۀ اس

افع اقلر،ي ناپذی متضاد و آشتی منقسم به طبقات اجتماعیبورژوائ اع از من ابع هي سرماتي ھمواره دف اکم و ت  داران ح

ادتر شدن طي در شرای جھانسميالي امپرامروزه جھت ھم، نيبه ھم.  را در نظر داردتي جامعه به اقلتي اکثریساز  ح

اۀاني وحشیضمن سرکوب و کشتارھا جامعه، ی طبقاتماتيتقس ان، از کلمی خلقھ  ۀمثابه  بی دموکراسۀ مختلف جھ

زار رایاب ومی ب ار عم راف افک ارزی انح اتۀ از مب ادي و ای طبق د امپرج ارزان ض فوف مب ه در ص  یستيالي تفرق

  ترجمم.  شده را از خطر تحول مصون بداردمي تقسی دارهي سرماۀ و جامعنظام تي کند تا کلیسوءاستفاده م
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