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                                                           فروپا شی  دموکراسی غربی                            

 The collaps  of Western Democracy                                                          

  قدرتمند  های گروه  دموکراسی وجود نخواهد داشت  برای مدت طوالنی در غرب دیگر

وال ستریت   –کمپلکس نظامی امنیتی  امریکا اعم ازخصوصی  درایاالت متحده سود جو

تجاران   –انرژی  یع  استخراج   ورزی  وصنا کشا  ران یران و تجا مد –البی اسرایل 

 باالی  نسبت بمردم  طوالنی بیشتر   ت های ازمدو معا دن   رتراش چها چوب و صنایع

درایاالت متحده  درظاهر  حتی همین اکنوننچه که  چنا دندار داشته وست کنترول ددولت 

                                                                                                          .دموکراسی  متروک شده است   به نسبت  تسلط این گروهای  ذینفع نیرومند امریکا 

ست  مزدی  به ریا به کسب نا  قموف(  Donald Trump) یکه  دونالد ترومپ باوجود    

اکنون    همینولی    گردید  امریکا  متحده  ایاالتدر  ن جمهوری ازحزب جمهوریخواها

د توطیه و برنامه ریزی  اند مبنی  براینکه   نمایندگان  مجمع ملی جمهوریخواهان در صد

انکا ر نما یند ودرپی آن  اند که نمیخواهند که  مردم برای  دونالد ترومپازکاند یا توری 

                                                                                                                                      . او رای دهند

ی آید ویا  چنین استنبا ط میگردد  از نها د واداره سیا سیی جمهوریخواهان  چنین بر م     

که جمهوریخواهان  بیشتر ما یل به در یا فت  نتا یج د موکراسی   نیستند   و یا  خواهان   

دستاوردها ی دموکراسی نمیبا شند وآن اینکه آنچه را که مردم به اراده خود  برمیگیزینند 

افتد جمهوریخواهان  در  صد د آن ویا انتخاب مینما یند  که نبا ید ایجاد شود  و یا  بکا ر 

د نجاگزین سا ز مردم  ب وخواسته های انتخا  میگردند که خواسته های خودرا درعوض

                   :                                                                                               بگونه مثال  .شد  موکراسی میبا یر اصول د که این خود مغا

را بخاطر دارید ،  ( Dominic Strauss Khan)انایا شما داستان دومینیک ستراوس خ   

( IMF)فرانسوی که زما نی  مدیر ویا دایرکتور  صندوق بین المللی پول   ستراوس خان

وبرحسب یک نظرسنجی که صورت گرفت قرار براین بود که  او به  صفت  ریس   بود

در یکی از   دومینیک  ستراوس خاناقای    -رانسه تعین وانتخاب گردد  جمهور بعدی ف

اظهارات او   صحبت های خود  به نفع مردم یونان  چیزی گفته وافاده نموده بود  که این 

مجریان   این وآن اینکه  –فراهم ساخت کها را زمینه ای نگرانی صاحبان و مجریان با ن

وراهای    ل ها وچا ترک ها    ستروس خاندا اقای  مباشتند که  بانک ها ترس ازاین دا

ها  یی لیا وایتا   نیه اهسپ   -پورتگال    -یونان  مردمان   ایشان را که انها  غارت گری



بناً این    سازد   اجهوخطر م    را به  آنهاراچپاول مینمایند برمال سازد و منافع  با نکی  

نام سازند   بدرا  ستروسند تا اقای  دست بکار شد د ایجاد توطیه صدمجریان بانک ها در

ید که  ادعا نما  ستراوس  باالیمه هوتل را  وادار  نمودند  که  او  یک خدهمان بود که 

توسط پولیس موظف   ستراوسین سان  اقای  بد –باالی او تجاوز نموده است  ستراوس

څارنوالی نهاد  واداره  –ستند می فر  ارنوالی ودادگاه څدستگیر میشود و  قضیه اورا به 

را از بند رها ولی او را ستراوس همه جانبه اورا بی گناه دانسته وغوراز ه  بعد مو محک

 ساختند   بود بمصرف رسیدهکلف به پرداخت هزینه ای که در روند بازپرسی وتحقیقات م

به اراده خود  اندومینیک ستراوس خآورده شد و اقای برنک ها   ف مجریان با لذا   هد

شد  اینکه  ریس  جمهور بعدی  فرانسه خواهد  اش نس از مقام اش استعفی نمود و با چا

                                                                                                                  . وداع وخدا حافظی نمود 

   من وقتیکه  کهشود وادعا نماید یک زن ظاهراگراکنون خود عجیب نیست  که  اینایا    

.                                                                       ه بودمودوز ن تجا من  باالیترومپ    مل عمرداشت سا(  31)

 رای بیشتر  مردم  مبنی  به موضوع    سیی سخ  سیا درنظرداشت  پا بهرصورت  با     

براین است     عقیدهتعدادی   از  اعضای  پارلمان  را  -اتحادیه اروپازخروج بریتانیا ابر 

ویاچنین میگویند  که این رای گیری ویانظرسنجی   که منتج به اخراج بریتانیا از اتحادیه 

به این موضع    که در واکنش غیر قابل قبول است وپارلمان حق خود میداند میگردداروپا 

رای ورای گیرها درمقابل آوازمردم اغماض وچشم پوشی نماید ویا اصاًل همین موضوع 

                                                                                                                                         .را نادیده گیرد 

ویژه  درنزد  حامیان  اتحادیه اروپا  این طرزتفکر بوجود آمده است  که اکنون درغرب ب

یت  آن را ندارند   سیی نرسده اند ویا ظرفیت وکفا سیابوه ازمردم تا حال به این پختگی ان

اتحادیه اروپا ازبریتانیا  خروج مخالفین  موقف -سیی تصمیم گیرند  که درموضوعات سیا

وآن اینکه  مردم بریتانیا به این باور وعقیده اند  وآن اینکه در  کاماًل روشن وهویدا است

صورتیکه خودشان دست آزاد به تعین  سرنوشت  خود نداشته  باشند ویا  برای توسعه و 

مستقاْل برنامه ریزی نمایند     انکشاف وضع اقتصادی اجتماعی  وسیا سیی خود   نتوانند

که سرنوشت  و حا کمیت  آن ها را که ودرکجا   س برای  آنها  هیچ فرقی نخواهد کرد پ

.                                                                                           و دربوکسل تعین نمایدگاسخپویا یک کمیسیون  غیر 

تانیا ریس پارلمان اروپا  به ارتباط خروج  بری  (Martin  Schultz)مارتین شولتیز      

این  فلسفه اتحادیه اروپا نیست  که  جمیعت :  ازاتحا د یه  اروپا چنین  ابراز نظر نمود 

ویا به ارتباط زندگی آینده " مزد حم  ازمردم  بتواند   سرنوشت  خودرا خود تعین  نمایند

                          .                                                           خود تصمیم اتخاذ نمایند 

نشرات خود چنین    در اکثر  بوضاحت ارتباط   این در بهرصورت رسانه های غربی      

که این رای گیری ویارای مبنی بر خروج بریتا نیا از اتحادیه اروپا  به   د نتوضیح میده



و  نتیجتاً  نمیتواند باشد    دیگر  چیزی( نژادپرستانه)جز  از یک نظرسنجی نامشروع و 

تصمیم  ک ن ییا شی شود  چونکه وآن چشم پادیده گرفته شود ویا ازباید این نظر سنجی ن

                                                                                . عاقالنه نمی باشد 

است که   نداده  اجازه  ویا  نمیدهد  اجازه   نباید از یاد برد وان اینکه  واشنگتن  هرگز    

یر اعضای  الحقوق باسا  عضو مسا وی  اروپا به حیث یک  اتحادیه  بریتانیا در خانواده

نگذارد  سال  تالش بخرچ داده  تا( 06)مدت طول  رشامل اتحاده یکجا  باشد وواشنگتن د

 اتحادیه اروپا در تصمیمگری های خود همچو تن واحد د ست بکارشوند بلکه خواست  که

ایاالت متحده امریکا این بوده که دموکراسی را به نفع خود دراتحادیه اروپا تحت کنترول  

.                                                                                     داشته باشد  وبه آن هر زمان بدون دغدغه  دسترسی داشته باشد

نک جاپان   با –متحدین وشرکا  والستریت   -حده امریکا بانک وذخیره فدرال ایاالت مت   

شدند   که   همه وهمه درپی آن ست نشانده ها   یگر نهادها  ود وبانک مرکزی اروپا  ود

فروخته  شده  نا شی از رای دادن بر   ش پوند انگلیسی وسهام نشان دهند  که کاهش ارز

واین نظرسنجی مبنی بر بود  ونبود  بریتا نیا در   اخراج بریتانیا از اتحادیه اروپا میباشد 

اتحادیه اروپا زمینه را برای کاهش سهام و پوند انگلیسی در بازار های   جها نی مساعد 

ساخت یعنی بار تمام مالمتی وگناه را بر  مردم که  خواستا ر بربیرون آمدن  از اتحادیه 

                                                                                                                                                                  . اروپا بودند  حمل کردند 

 پار به بریتانیا فرصت داده شود که از اتحادیه اروگموضوع دیګر قابل تذکر اینست که ا  

  یه اروپا د بریتانیا در اتحا ونبودن دنبخاطر بو  همذاکره  ک  س  ان دوسالپبیرون شود 

سپری شد میتواند بریتانیا را درارتباط با اتحادیه نگه دارد و محضاً بریتا نیا را  به نام از 

    .                                                                                           اتحادیه اروپا جدا  دانست 

هیچکس باداشتن عقل سلیم ومغز نورمال  به این نظر وباور نخواهد بود که مردم اروپا   

نها رادربرابر روسیه به آ با جبر وفشار  تو نا واشنگتن واحساس خوشی نمایند ازاینکه  

ند  اما دریعا  که اکنو ن   اعتراض  مردم علیه حکوما ت شان  کشابخصومت مخالفت و

مثال    بگونه . اثر بخش نبوده  وحکومت های شان به اعتراضات  آنها  اعتنا نمی نما ید 

که   بیم می یاین  نزدیک ها   درنظرگیرم   چنین دردرا را  فرانسه  مردم   اعتراضاگر

در تحت نام اصالحات  سوسیالیستی در قانون مت لیبرال فعلی فرانسه  درظاهر امر وحک

کاربه نفع  سرمایه داران درتحت پوشش  ریفورم  د ست به کا ر شده  واصالحاتی را که 

مردم فرانسه درقانون کار در طول مد ت دوسال مبارزه خود بد ست اورده  بودند اکنون 

مایه داران وشرکت های این قانون وریفورم را از آنها با زمی ستا ند و در آن به نفع سر

فرانسه استخدام وشغل را  هرچه بیشتر  ثابت  .ند غول پیکر اصالحات را بوجود می آور

و خوشی ظاهری  وآنهم صرف  بمنظور کاهش اضطراب  ولی تا حدی نامعین ونامطمین 

حالنکه شرکت ها  درپی کسب سود  بیشتر بوده  وبخاطر .نگه داشت است مردم فرانسه 

دریافت سود بیشتر  به این نظراند که  رعایت قوانین ومقررات  به نفع مردم فرانسه  سد 



راه  منافع این شرکت ها  میگردد  وبادرنظرداشت همین استدالل  اقتصاددانان  نیولیبرال   

که باید  حقوق وامتیازات  کارگران فرانسه محدود گردد    از این نظریه حمایت می نمایند

تا زمینه کسب سود شرکت ها فراهم گردد  یعنی که این اقتصاد دانان نیولیبرال  به دولت 

فرانسه توصیه مینما ید  که در قوانین وریفورم های که به نفع کارگران با شد  بهتر است 

زمینه بیکار وعدم  این خود دریک جامعه  که بخاطر نفع شرکتها تجدید نظر شود چونکه

(  آزادی بازاراستخدام )اشتغاالت را مساعد میسازدکه این وضع را اقتصاددانان نیولیبرال 

می نامند  لذا بدون تردید باید گفت  که حکومت فرانسه  نماینده شرکتها و بوده نه نماینده  

                                                                                                                   .مردم فرانسه 

اقتصاددانان نیولیبرال وسیاستمداران  بسر اقتدار سرمایه داری  ابدًا درپی تامنین منافع     

مردم زحمت  کش  نبوده  ونخواهند  بود و دراینجا جای هیچ شک وشبهه باقی نه میما ند  

بیشتر  شرکت ها   کیفیت زندگی  مردم  فرانسه با گذشت هر روز به نسبت سودازاینکه  

لذا  ارزش مارکیت  جها نی   نتیجه  ومحصول  –درسطح جهانی  مواجه به خطر  نباشد 

یعنی سرنوشت  مردم به   ارزش  باال  وپا ین شدن  بد ترشد ن  سرنوشت مردم نیست ؟

                                                                                                      . بازار تعلق میگیرد 

مثاًل میتوان جرمنی را درنظر گرفت  کشوریکه  دراین روزها  محل  ازدحام مهاجران   

امریکا دراین  وآواره گان   دنیا به نسبت  درگیری ها وجنگ های دوامدار ایاالت متحده 

ازجهان گردیده است  جنگ ها ی  که حکومت احمق جرمنی راوسیله  فراهم و آن گوشه 

جرم وجنایت و  طوالنی   تجربه  که اوری پذیرش مهاجران ساخته است  مردم جرمنی  

بیگانه  ها را  دارند   آنها یعنی مردم جرمنی علیه سیل مهاجران وبی  تجاوزات جنسیی

ولی   ندنموده ا  پیشکش   ه حکومت جرمنیسرپناه ها اعتراض مسالمت آمیز  شان را ب

به شهروندان  نسبت   حکومت  دراین مورد اعتنا نه نکرده بلکه نگرانی حکومت جرمن

                           .                                    وبی سرپناهان  میباشد  درمود مهاجرانشتراش بی

پرتگال را بنگرید که درچه حال واحوال اند    -مردم یونان   ده گی وبی تفاوتی شما سا   

هند که باقبول کردن  تحت فشار قرار مید آنها را ولی حکومت های آنها  باوسایل مختلف

فلهذا  حکومت    زند هم سااها فرنک بالطمه وضررشخصی  زمینه را  برای کسب  سود 

مردم  یونان  ا ینده  نم  بوده نه  خارجی  شرکت ها وشریک های این کشورها  نماینده 

                                                                                                                  . وپرتگال 

یکی    از همچو تعجبات  مدت ها قبل  تعجبی که  مردم غرب  از خود نشان میدادند      

نام =    guillotine)گییولوتین   بکار برد  که با   بود  از آن هم درانقالب کبیر فرانسه

دستگاهی است که برای اجرای مجازات اعدام با قطع کردن سربکارمیرفت ودر زمان 

ازویکی پیدیا  ---انقالب فرانسه  سرمخالفین را بواسطه همین دستگاه ازتنه جدا میکردند 

                                                                                                                                                        خو درا ازشر  مخا لفین آزاد میساختند  (  مترجم...

انحصارات  و  شرکت ها ن  صاحبا  این می آید که  ست  نتیجه بد  تذکرات فوق چنیناز



یند  لذا بیمورد نمی باشد که  سرمایه داری است که از قانون ودموکراسی اغماض مینما

                                                                                                         !فته شود درغرب دموکراسی سقوط نموده است گ
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