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 دموکراسی سیاسی لغزش

 

 خواهی کاذب  ملت خیزش و
                               

 ختیآو نهیرا به س یمدال فتح موهوم ،یدار هیسرما  خت،یفرو ر یاستبداد داخل شیاز فرسا  یآنگاه که اتحاد شورو
   .دیبه اثبات رس ینظام استثمار تیحقان ا یپروا فرا گرفت که گو یثروت اندوزان ب یجهان را غوغا  یو فضا 

بند و بار، ابالغ  یب سمیتالیکاپ انیتر از آن بود که مناد قیعم ،یمستبد در شورو زمیالیسوس یزیعوامل فرو ر اما 
را فرو لغزاند، اکنون دارد  یکه شورو یگردد که همان اعمال و اسباب یکردند، بخصوص هر روز مسلم تر م یم
  .زاندیر یرا فرو م کیکالس یفرد گرا یدار هیسرما  یها  هیپا 
بنام   یسمیتالیکاپ ۀچهر را از پا انداخت و امروز نقاب از یبنام پرولتار یا یکتاتورید روزیعوامل چه بود که د نیا 
   سوال برده  است ؟ ریاستثمار گر فرد گرا را ز یدار هیسرما  یو بقا  دهیکش نیپائ برالیل
 ابد،یب شتریروشن کرد تا در پرتو آن، صحبت ما صراحت ب دیموضوع را با  کیسوال ،  نیقبل از پرداختن به ا 
بنام   ،یدار  هیاست که در جهان سرما   یا  یهدف همان دموکراس  م،یزن  یحرف م  یاسیس  یما از دموکراس  یوقت  نکهیا

چون حق انتخاب اُرگان   ،یاسیس  یها   یآزاد  ۀکه صرف در محدود  یا  یشود. دموکراس  یشناخته م  برالیل  یدموکراس
تواند به حل  یماند و نم یم یباق یصور یها  یآزاد ریو  سا  دهیو عق انیب یآزاد ،یو حقوق ی، قضائ یاجرائ یها 
   .بند و بار درجامعه بپردازد یو رفع استثمارب یاجتماع یادیبن یاد ها تض
فرد گرا را به  یدار هیسرما ادیو آنچه امروز بن ختاند،یرا فرو ر روزید یشود، آنچه اتحاد شورو دهیبه دقت د اگر

آن  یقیحق یو محتوا یمعن تی« در کل یاست و آن فقدان » دموکراس دهیمفهوم و پد کیلرزه انداخته است، همان 
 هیبود و آنچه سرما   یاسیس  یساخت، فقدان دموکراس  ه را فرسود  یشورو  زمیالیکه سوس  یزیچ   گر،یاست. به عبارت د

  ها در یدموکراس یدر هردو جا  یعنیاست .  یاقتصاد یلغزاند، فقدان دموکراس یم بیفرد گرا را در سراش یدار
 یفرد گرا یدار هیبود و سرما  یاسیفاقد عدالت س یبسمل اند. اقتصاد شورو میخود، ن ،یو امروز یعلم یمحتوا

    .است یاقتصاد تغرب فاقد عدال
خاطر  دی؟  با  ستیاست، پس کمبود آن چ  یواجد عنوان دموکراس  ،یدار هیپنداشته شود که جهان سرما  نیچن دیشا   

و   یکه تصور متعارف آن است که دموکراس یمعن نیخورد، بد ی مغالطه آب م نینشان کرد که جان مسئله از هم
 یبدون دموکراس یدار هیو سرما  یدار هیا بدون سرم یهستند که دموکراس گریهمد یمرادف و مواز ،یدار هیسرما 
   .تواند باشد ینم
 زمیودالیاز ف دیمناسبات تول لیدر تحو یدر آغاز انقالبات بورژواز یدار هیو سرما  یدموکراس یکه همراه یحال در

حافظ   یاسیس  یو استبداد نظام ها   ودالیستم مالکان ف کطرفیصورت گرفت که از   ینو خاسته، وقت  یدار  هیبه سرما 
استنتاج رساند که   نیبود و قشر منور جامعه را به ا ه را در جامعه کاشت تیحس انزجار از استبداد و مطلق کیآن، 
 یبرا یودالینظام ف تیعدم کفا  گریساقط شوند. از جانب د یحافظ منافع ملکان بزرگ ارض ۀمطلق ینظام ها  دیبا 

نو  یدار هیسرما  یعنی ،یاقتصاد انیباعث گشت که نارض ،یتجار یرشد بورژواز ۀنیتراکم ثروت و انسداد زم
 هیسرما  جهیهر دو دست به دست هم بدهند که درنت ،یاسیس یها  یخواهان آزاد یاوضاع اجتماع انیضاخاسته و نار

همراه و همگام نبوده  چگاهیه نها یکند؛ مگر ا یخانه زندگ کیدر  یبنام دموکراس یمجبور شد با برادر اندر یدار
 نیآن، ا یاستثمار انیو طغ یاعاجتم یتضادها  یریو تراکم ثروت و اوج گ هیاند. بخصوص با رشد نظام سرما 

نظام  دیوا داشت که با   دهیعق نیرا به ا  یتر گشت که باالخره خردمندان اجتماع  میروشن تر و وخ   ،یو جدائ  یدوگونگ
   .ختیران استثمار شونده، فرو راستثمارگر را به نفع کارگ یدار هیسرما 
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 یو مردم ساالر یبا دموکراس شهیآن، از ر یاز حد فردگرا شیب یکنون تیبخصوص در هو یدار هیسرما  نظام
کرات   تویقشر» مر  کی  دیاست که مقدرات جامعه را با   یا  یاسیفرد گرا، خواهان نظام س  یدار  هیمخالف است، سرما 

توانند   یهستند که م یقشر همان هائ نی» پلوتوکرات « ) ثروت ساالر ( اداره کند، و ا ا یسا الر( و  سته ی« ) شا 
و حکومت بر جامعه    تیبال منازع حاکم  ستگانیرا  شا   شتنی. بنابران خوندوزندیرا بچرخانند و ثروت ب  یچرخ اقتصاد

   .دانندیم
 ۀبا اشاع ، یمتعدد یها  وهیست و به ش«  مخالف بوده ا یرأ کیفرد  ک یبا حق»  شهیفردگرا هم یدار هیما  سر
افراد ملت از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن،   تیرشوه ها  و تقلب در انتخابات، ممنوع  ک،یوروکراتیب  یها   رنگین

   . و مزورانه جلو گرفته است رکانهیز اریمقررات بس ریدر ز
قابل  ریشدت و وخامت غ ،یمردم ساالر ادیبر بن یمحابا و دموکراس یب یدار هیسرما  نیتضاد در ب نیا امروز
سرحد و مرز  چیمهار شده است که ه یبند و بار و چنان ب یاست. بخصوص که تراکم ثروت چنان ب افتهی یعالج 
 یوتکشور جهان، هفت نفر، ثر نیثروتمند تر ثیمنح   کا یامر ۀمتحد االتیشناسد، امروز در ا ینم گریرا د یا یانسان

ها دالر درسال   ونیهفت نفر، صد ها  بل  نیاز ا  کیهر  دیعوا  کهیاز تمام  نفوس کشور در مجموع دارد . در حال  شتریب
 ،ینظام عیصاحبان صنا  نیهم ۀ سیکشور به ک یاتیمال دیپردازند؛ مگر تمام عوا ینم هیدالر مال کی یاست، آنها حت

 چارهیب  تیرا اکثر  هیو بار کمر شکن مال  زدیر  یم  رهیوغ   یساز  هیادو  یها   یو کمپن  یصح   یها   مهیب  د،یجد  یتکنالوژ
  . کشد یو کم درآمد کشور بر دوش م

 ایتانیفرد گرا در بر یدار هیسرما  یجهان یبلکه همتا ها  ست،یمتحده ن االتیوضع امروز تنها شاخص اوضاع ا نیا
دست   یعدالت یمرداب فساد و ب نیهمه در ا رهیوغ نی و هند و چ  ه یچون روس ر،یمس نیباک در ا یرانندگان ب هیو کل
  .زنند یو پا م
غول   نیانسان در جهان، ماش ع یوس یکتله ها  یو زندگ اتیاعتناء به ح  یشرق و غرب  ب یفرد گرا یدار هیسرما 

پروا است که   یو ب  راند،  ینوا م  یمملو از انسان ب  یخورد کننده و خرابکار خود را با تمام سرعت بر جاده ها   کریپ
 نیها انسان از ا ونیبل ۀسازد  و چسان الش یم هآلود انیو تنفس جهان اتیح  یآن فضا  ۀچگونه گرد و خاک کشند

  . غلتد یباک، بر خاک م یب ۀصانیحر یرانندگ
لغزند.   یفرد گرا، روز بروز فرو م  یدار  هیدر جهان سرما   یاسیس  یها   یکه دموکراس  مینیب  یم  یما به روشن  امروز
مردمان  تیو اکثر  ست،ین یاسیمقدرات س نیجامعه در تع تینقش اکثر انگریجوامع ب نیدر ا یدموکراس گریاکنون د

پلوتو کرات ها ) ثروت ساالران ( باخته اند. همان  یادعائ یجوامع اعتماد و اعتبار خود را نسبت به دموکراس نیا
 یکسب آرأ گریو شاهد هستم که د مینیب یم فیکم رنگ و ضع اریرا در انتخابات ها بس تیاست که ما نقش اکثر

دور  یها  تیدر صدد است صرف اقل یاسیو سازمان س دیبلکه هر کاند ست،یملت درجامعه هدف انتخابات ن تیاکثر
. چنانچه انتخابات سال دیو شکننده کسب نما  فیضع تیاکثر کیآنها را به صورت  یکند و آرا یضخود را را شیپ

محافظه کار از آن خود  یدار هیطلب و سرما  ضیناراض و تبع یها  تیمتحده را اقل االتی» دوهزار و شانزده« ا
و  ،یمیاز مخارج تعل وض، جوانان مقر ینژاد یها  تی«  را اقل ست یکردند، وسرنوشت انتخابات» دوهزار و ب

 هیسرما   رومندیو ن میعظ نیماش اناً یآنهم اگر اح  ،یو سراسر یمل تیخواهند ساخت ، نه اکثر یصح  ۀمیفاقد ب مارانیب
به   یعنیشده است،  یتُه تیاز اکثر یفرد گرا ، دموکراس یدار هیدر جوامع سرما  گریاجازه بدهد. به عبارت د

فا  یاصطالح غرب » د      .است دهیگرا« گرد تی» اقل  ا یزدا (  و بوه« ) ان یَمس 
ستم   شیو افزا  یاقتصاد یتضاد ها   یریبلکه اوج گ  ابد؛ی  ینم  انیپا  یتا فروکش دموکراس  یعنیجا    نیدر هم  هیقض  اما 

فاسد تازه به  یدار هیانگلوساکسون و سرما  یفرد گرا یدار هینظام سرما  هیاست که کل دهیباعث آن گرد یاستثمار
زر اندوزان، قادر به  نیا ۀ وابست یها  میرژ گریکه د  ندبن بست شکننده برس کیملل جهان به  ریدر سا  دهیدوران رس
 یتیبحران و نارضا  یبسو  کطرفیاز  یو جوامع انسان  ستندیدر جامعه ن یو غن ریفق نیب قیگودال عم نیپرکردن ا
و  دیعوا نیاز کوچکتر ستندیحاضر ن ر،یناپذ یریآزمندان س گریروان هستند و از جانب د زیو انفجار آم رندهیاوج گ
در سراسر جهان انباشته شده   یآتش نفرت و نارضائ کی زمیصرف نظر کنند و همان است که ه شیناپاک خو منافع

 یم ،یو انسان یاساس یشیچاره اند کی یبه جا  یبهره کش و ستم گر اقتصاد ینظام ها  یاسیس ندگانیاست؛ اما نما 
 ریحق اریبس ۀلیوس ک یهمه به   جهیکه در نت رندیرا بگ یجهان ی روند عدالت خواه نیممکن جلو ا ۀلیکوشند به هر وس

جامعه  ینوا یب یرا بردوش توده ها  یو اجتماع یاست که بار تمام فساد اقتصاد نیو مفسدانه متوسل شده اند و آن ا
کنند که خود   یقلمداد م  ینانیمهاجر و پناه گز  چارگانیوجود پاز    یخود را ناش  ۀساخت  یها   بتیمص  ۀاندازند و هم  یم
از  یناش ک،یستماتیبر توطئه ها و سرکوب س کطرفیاند، تا از  ختهیر یآنها را پ یمل ینوائ یب  ۀهم ۀنیزم

سر  نیچن ریرا در ز یمل یاقتصاد یبحران ها  گرید یو از سو ندازدیپرده ب شیخو ۀجهانخواران یها  یژیاسترات
  ی کاذب ملت خواه یش،  به جلوه گاه ها یرا در جوامع خو یاسیو پنهان کنند و همچنان ساده لوحان س یمخف یپوش
  . داشته باشند جیبس شیکودن را در عقب خو تیاقل کیو  یجار لهیلشکر ا کینگه دارند، تا  وستیپ اد،یبن یب یها 
که به   میدیمتحده د االتیکاذب در ا  یملت خواه کیدر قالب  را یو بهانه ساز یروند خام تهمت پراگن نیما  آغاز ا 

 نانیپناگز  یبسو  یاسیس  یمحقر گرم شد و همه لجن ها    یطلب  ضیتبع  کیکرد ، و بازار    تیسرا  زین  ا یتانیبه بر  یزود
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را در بحر   رنگین  نیمتمسک به ا  یها   میرژ  یول  د؛یچسپ  هن  یجا   چیکه چون خاک خشک به ه  دیپرتاب گرد  دهیستم د
   . غرق کرد یاخالق یو حت یو حقوق یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس یها  ینامراد
بر  یکرد و همه مردم دشمنان را به اقدامات ضد انسان تیسرا یبه همه جا  النه،یمح  یباز نیچن میوخ  جینتا  مگر

 ونیاز چهل مل شیچراغ سبز، ب نیبا ا  نیچ   کتاتورید مینمود ، چنانچه رژ  قیو تشو  بیشان ترغ  یمل  یخالف توده ها 
و جرم، صرف بخاطر  لیمسلمان را بدون دل ونیلم مین کیفشارد و  یمنحوس خود م ۀرا در پنج  گر«یمسلمان» ا
  . به زندان انداخته است یو حقوق بشر یانسان یها  پیپرنس هیآنها بر خالف کل یمانیمعتقدات ا

نوبل صلح کاذب را از غرب حاصل کرد،  زهیجا  یحت حانهیوق یگر هلیآن با ح  سیکه رئ انمار«یمکار » م میرژ
از کشور راند و به دامن    «یقوم یمنحوس » پاکساز  تیشان با ن  ۀاز پنجصد هزار مسلمان را از خانه و کاشان  شیب

  .دارد نهیصلح غرب را به س دالانداخت؛ مگر هنوز م شیبنگالد مانیاما با ا ر،یملت معصوم و فق
چهارصد هزار مسلمانان » آسام «  یدر حال ساختمان زندان ها برا ،یخنث ستیفاش کیکار آوردن  یبا رو هند

 ریمسلمانان کشم یساز یحمله برد و با کشتار و زندان ریکاذب، بر کشم یوطن خواه کی یآزرم یاست، و با ب
 بد،یکند و ملت هند را بفر ید پرده پوشرا در هن رحمیب یو اقتصاد بهره کش و ب یاسیفساد نظام س یناکام خواهدیم

تجاوز کرد،   زیهند ن  یمل  یاواخر به ارزش ها و حرمت ها   نیمسلط برهند، در ا  میرژ میعق  سمیموج فاش  نیا  یکه حت
ملت  یرا برا یو مل یافق انسان چیتا ه دندی« را ترور کردند، امروز خاکستر او را دزد یگاند روز»یکه د یهمچنان
  .گذارندن یهند باق

در حال دست پا زدن اند،   یو دموکراس  یخواه  یآزاد  یها   ادیو فر  یهردو در بحر فساد ثروت اندوز   هیو روس  نیچ 
و   یدموکراس   یو انهدام جنبش ها   دنیاکنون  به شدت هرچه تمامتر مصروف کوب  نیثروت اندوزان نوخاسته هم  نیا

  .باشند یم شانیملت ها  نیدر ب یآزاد
آمازون ( را به آتش  یو جهان ) جنگل ها  شیملت خو اتیمنبع ح  نیبزرگتر گر،ید میعق ستیفاش کی لیبراز در
  .هموار کند شیخو یمال یشرکا  یسوخته را برا یتا اراض دیکش
گشته است . به   نیدروغ یها  یمنجر به عروج ملت خواه ادیبن یب یها  یکه زوال دموکراس میاست که ما گفت نیا

و    ردیگ یفاصله م یمل ۀو آراء و اراد یاز دموکراس شتریاز پ شتریفرد گرا هر روز ب یدار هیسرما  گریعبارت د
ملت ها را   م،یعق  یها   یمسکن وطنخواه  یها   یوکوشد با دار  ی، م  یو اقتصاد  یمهلک اجتماع  یماریعالج  ب  یبجا 
  . کند هوشیب

غرب  یشیفرما  ی ها  یچسان  صدور دموکراس مینیب  یکند آن است که م یم لیرا تکم زینفرت انگ ۀدرام نیا آنچه
منافع شان در مداخله به امور  یاست، چه وقت نانیدرجهان عقب نگه داشته شده، همانند افغانستان فاقد اعتبار و اطم

گشت،  گرید ۀکه اهداف شان به گون یو  زمان تازند یم شیپ یکند در عقب لشکر نامنهاد دموکراس یملل تقاضا م
کنند و سرنوشت ملت ها را به دشمنان   یداده شده  را انکار م  یها   یو حقوق و آزاد  یچرخش، دموکراس  کیآنگاه با  

  .رندیگ یدلخواه م یسپارند. وخود از آب گل آلود ماه یو قاتالن آن م
 

 انیپا 
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