
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 4 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :مقاالتارسال 

  

 

       ۱۰/۱۰/۲۰۱۹                                                                                              محمد ولی آریا 
   

 دموکراسی سیاسی لغزش
 خواهی کاذب ملت قیامو 

                            

مدال فتح موهومی را به سینه  ،سرمایه داری، آنگاه که اتحاد شوروی از فرسایش استبداد داخلی فرو ریخت

فرا گرفت که گویا حقانیت نظام استثماری به اثبات  بی پروافضای جهان را غوغای ثروت اندوزان  وآویخت 

 . رسید

 بار،و  م بی بندزر از آن بود که منادیان کاپیتالیعمیق ت ،شوروی سوسیالیزم مستبد درریزی فرو عواملاما 

عمال و اسبابی که شوروی را فرو لغزاند، اکه همان  مسلم تر می گردد هر روزبخصوص  ،ابالغ می کردند

 .فرو می ریزاندرا  فرد گرای کالسیکپایه های سرمایه داری اکنون 

چهرۀ  نقاب از نام پرولتاری را از پا انداخت و امروزه ب ای این عوامل چه بود که دیروز دیکتاتوری 

  است ؟ برده  سؤالگرا را زیر فرد گرستثماراسرمایه داری و بقای لیبرال پائین کشیده   نامه ی بمزکاپیتالی

 ،صراحت بیشتر بیابدصحبت ما  ،یک موضوع را باید روشن کرد تا در پرتو آن ،سؤالاین  قبل از پرداختن به 

است که در جهان سرمایه ای اینکه وقتی ما از دموکراسی سیاسی حرف می زنیم، هدف همان دموکراسی 

 ،دموکراسی ای که صرف در محدودۀ آزادی های سیاسی .شناخته می شودنام دموکراسی لیبرال ه ب ،داری

ر آزادی های صوری باقی ئحقوقی، آزادی بیان و عقیده و  سا، قضائی و رگان های اجرائیچون حق انتخاب ا  

  .جامعه بپردازد در بی بند و بار نمی تواند به حل تضاد های بنیادی اجتماعی و رفع استثمار می ماند و

و آنچه امروز بنیاد سرمایه داری فرد گرا را  ،را فرو ریختانددیروز شوروی اتحاد دیده شود، آنچه  به دقتاگر 

 در کلیت معنی و محتوای« دموکراسی »فقدان  به لرزه انداخته است، همان یک مفهوم و پدیده است و آن

فقدان دموکراسی سیاسی  ،تفرسوده ساخرا چیزی که سوسیالیزم شوروی  ،به عبارت دیگر. است آن حقیقی

یعنی در هردو  .فقدان دموکراسی اقتصادی است ،بود و آنچه سرمایه داری فرد گرا را در سراشیب می لغزاند

و  اقتصاد شوروی فاقد عدالت سیاسی بود .اندنیم بسمل  ،در محتوای علمی و امروزی، خود هاجای دموکراسی 

   .اقتصادی استگرای غرب فاقد عدالت  سرمایه داری فرد

باید خاطر ؟ پس کمبود آن چیست ،دموکراسی استعنوان واجد داشته شود که جهان سرمایه داری، شاید چنین پن

بدین معنی که تصور متعارف آن است که دموکراسی  ،جان مسئله از همین مغالطه آب می خوردنشان کرد که 

دموکراسی بدون سرمایه داری و سرمایه داری بدون  کهو سرمایه داری، مرادف و موازی همدیگر هستند 

 . دموکراسی نمی تواند باشد

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/aria_wali_3_laghzesh_democracy.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/aria_wali_3_laghzesh_democracy.pdf
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دموکراسی و سرمایه داری در آغاز انقالبات بورژوازی در تحویل مناسبات تولید از  همراهیدر حالی که 

نظام  داستبدا ودال وفیمالکان وقتی صورت گرفت که از یکطرف ستم  ،نو خاسته داری سرمایهفیودالیزم به 

 قشر منور جامعه را به و کاشته بودجامعه  در را تو مطلقی های سیاسی حافظ آن، یک حس انزجار از استبداد

عدم دیگر  از جانب .ساقط شوندگ ارضی زرحافظ منافع ملکان بۀ نظام های مطلقرساند که باید  استنتاجاین 

ضیان انار که گشت ، باعثبورژوازی تجاریرشد انسداد زمینۀ  ثروت وتراکم کفایت نظام فیودالی برای 

ست دو د هر ،آزادی های سیاسی خواهان اجتماعیضیان اوضاع انار اقتصادی، یعنی سرمایه داری نو خاسته و

زندگی  در یک خانهدموکراسی  به نامبا برادر اندری شد  مجبورنتیجه سرمایه داری  در که به دست هم بدهند

رشد نظام سرمایه و تراکم ثروت و اوج گیری  بخصوص با. نده اهمگام نبود کند؛ مگر اینها هیچگاه همراه و

روشن تر و وخیم تر گشت که باالخره  ،این دوگونگی و جدائی ،استثماری آن طغیانتضادهای اجتماعی و 

مار یه داری استثمارگر را به نفع کارگران استثماداشت که باید نظام سرخردمندان اجتماعی را به این عقیده وا

 . فرو ریخت ،شونده

بخصوص در هویت کنونی بیش از حد فردگرای آن، از ریشه با دموکراسی و مردم  ،نظام سرمایه داری

جامعه را باید یک خواهان نظام سیاسی ای است که مقدرات  ،گرااست، سرمایه داری فرد مخالفساالری 

و این قشر همان هائی هستند  ،اداره کند( ساالروت ثر)« پلوتوکرات» یاو ( الرشایسته سا) «مریتو کرات»قشر

اکمیت منازع حبال گانه ستیشا راخویشتن  بنابران .که می توانند چرخ اقتصادی را بچرخانند و ثروت بیندوزند

 . میدانندبر جامعه و حکومت 

اشاعۀ  با ،به شیوه های متعددیو است بوده مخالف « یک فرد یک رأی» همیشه با حق فردگراداری مایه سر

 ممنوعیت افراد ملت از حق انتخاب کردن و انتخاب ،در انتخاباتو تقلب  هارشوه  ،بیوروکراتیک نیرنگ های

 . گرفته استزیر مقررات بسیار زیرکانه و مزورانه جلو  در ،شدن

شدت و وخامت غیر قابل  ،مردم ساالری بنیادامروز این تضاد در بین سرمایه داری بی محابا و دموکراسی بر 

است که هیچ سرحد و و بار و چنان بی مهار شده  بخصوص که تراکم ثروت چنان بی بند .عالجی یافته است

هفت  ،ترین کشور جهان الت متحدۀ امریکا منحیث ثروتمنداامروز در ای ،را دیگر نمی شناسدمرز انسانی ای

صد ها ، نفرهفت  اینیک از ید هرادر حالیکه عو. داردتمام  نفوس کشور در مجموع  زا بیشتر ثروت   ،نفر

همین به کیسۀ کشور  یاتیمالعواید تمام  مگر ؛مالیه نمی پردازند دالرآنها حتی یک  ،بلیون دالر درسال است

غیره می ریزد و بار  وویه سازی ، بیمه های صحی و کمپنی های ادصاحبان صنایع نظامی، تکنالوژی جدید

 .ه و کم درآمد کشور بر دوش می کشداکثریت بیچار مالیه راکمر شکن 

 گرا درهای جهانی سرمایه داری فردبلکه همتا ،شاخص اوضاع ایاالت متحده نیست نهااین وضع امروز ت

بی مرداب فساد و  این همه دروغیره  چین هند و چون روسیه و ،این مسیر کلیه رانندگان بی باک در و هبرتانی

 .دست و پا می زنند عدالتی

ماشین  ،به حیات و زندگی کتله های وسیع انسان در جهان ءبی اعتناگرای شرق و غرب  سرمایه داری فرد

و بی  ،انسان بی نوا می راند زبا تمام سرعت بر جاده های مملو ارا خورد کننده و خرابکار خود غول پیکر 

سان الشۀ ه و چآلوده می سازد را جهانیان ی حیات و تنفس فضاآن  ۀگرد و خاک کشند چگونهاست که ا پرو

 .بر خاک می غلتد از این رانندگی حریصانۀ بی باک،انسان ها  بلیون



  

 

 

 4از 3

روز فرو می ه گرا، روز بی سیاسی در جهان سرمایه داری فردامروز ما به روشنی می بینیم که دموکراسی ها

مقدرات سیاسی نیست، و  نیتعی کثریت جامعه دردیگر دموکراسی در این جوامع بیانگر نقش ا کنونا. دنلغز

ثروت )دموکراسی ادعائی پلوتو کرات ها اکثریت مردمان این جوامع اعتماد و اعتبار خود را نسبت به 

ضعیف می بینیم و شاهد و رنگ کم بسیار ما نقش اکثریت را در انتخابات هاهمان است که . باخته اند( ساالران

بلکه هر کاندید و سازمان سیاسی در  ،انتخابات نیستهدف جامعه  در ملت اکثریتی ارآکسب  دیگرهستم که 

صدد است صرف اقلیت های دور پیش خود را راضی کند و آرای آنها را به صورت یک اکثریت ضعیف و 

ایاالت متحده را اقلیت های ناراض و تبعیض « دوهزار و شانزده»چنانچه انتخابات سال  .نمایدشکننده کسب 

را اقلیت های  «بیست دوهزار و» وسرنوشت انتخابات ،طلب و سرمایه داری محافظه کار از آن خود کردند

 و ، نه اکثریت ملیختسا خواهندو بیماران فاقد بیمۀ صحی  ،، جوانان مقروض از مخارج تعلیمینژادی

ت دیگر در جوامع سرمایه داری به عبار. سرمایه اجازه بدهدو نیرومند ماشین عظیم احیاناً ، آنهم اگر سراسری

ف»یعنی به اصطالح غرب  ،هی شده استسی از اکثریت ت  ا، دموکرفردگرا ی َمس  اقلیت »ویا ( انبوه زدا)« اید 

  .گردیده است« گرا

اما قضیه در همین جا یعنی تا فروکش دموکراسی پایان نمی یابد؛ بلکه اوج گیری تضاد های اقتصادی و 

مایه رو سافزایش ستم استثماری باعث آن گردیده است که کلیه نظام سرمایه داری فرد گرای انگلوساکسون 

که دیگر رژیم های وابستۀ  ندشکننده برسداری فاسد تازه به دوران رسیده در سایر ملل جهان به یک بن بست 

و جوامع انسانی از بین فقیر و غنی در جامعه نیستند ردن این گودال عمیق کقادر به پر ،این زر اندوزان

دیگر آزمندان سیری  بو از جان استیکطرف  بسوی بحران و نارضایتی اوج گیرنده و انفجار آمیز روان 

حاضر نیستند از کوچکترین عواید و منافع ناپاک خویش صرف نظر کنند و همان است که هیزم یک  ،ناپذیر

های بهره کش و ستم گر  در سراسر جهان انباشته شده است؛ اما نمایندگان سیاسی نظامنفرت و نارضائی آتش 

این روند عدالت  ، می کوشند به هر وسیلۀ ممکن جلواقتصادی به جای یک چاره اندیشی اساسی و انسانی

خواهی جهانی را بگیرند که در نتیجه همه به یک وسیلۀ بسیار حقیر و مفسدانه متوسل شده اند و آن این است 

می اندازند و همۀ مصیبت های  جامعهکه بار تمام فساد اقتصادی و اجتماعی را بردوش توده های بی نوای 

 ملیبی نوائی   زمینۀ همۀکه خود  کنند می قلمداد یگزینانیچارگان مهاجر و پناه بوجود  را ناشی از ساختۀ خود

 ۀنراهای جهانخوا ستراتیژیتوطئه ها و سرکوب سیستماتیک، ناشی از  تا از یکطرف بر ،پی ریخته اندرا  آنها

و پوشی مخفی و پنهان کنند ی اقتصادی ملی را در زیر چنین سرخویش پرده بیندازد و از سوی دیگر بحران ها

پیوست  ،های کاذب ملت خواهی های بی بنیاد به جلوه گاه ،ساده لوحان سیاسی را در جوامع خویش همچنان

 .داشته باشندتا یک لشکر ایله جاری و یک اقلیت کودن را در عقب خویش بسیج  د،نگه دارن

متحده دیدیم در ایاالت در قالب یک ملت خواهی کاذب  راروند خام تهمت پراگنی و بهانه سازی ز این آغاما  

 سیاسیی هایک تبعیض طلبی محقر گرم شد و همه لجن  ، و بازارسرایت کرد نیز که به زودی به بریتانیا

یم های متمسک رژ لیو ؛ی نه چسپیدجاچون خاک خشک به هیچ پرتاب گردید که گزینان ستم دیده هبسوی پنا

 . به این نیرنگ را در بحر نامرادی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی و حتی اخالقی غرق کرد 

به اقدامات ضد انسانی  را سرایت کرد و همه مردم دشمنان یبه همه جا، محیالنهنتایج وخیم چنین بازی  مگر

بیش از  چین با این چراغ سبز، م دیکتاتور، چنانچه رژینمودترغیب و تشویق بر خالف توده های ملی شان 
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نیم ملیون مسلمان را بدون دلیل و و پنجۀ منحوس خود می فشارد و یک را در « ایگر» مانلملیون مس چهل

خته ااند نها بر خالف کلیه پرنسیپ های انسانی و حقوق بشری به زندانآجرم، صرف بخاطر معتقدات ایمانی 

 .است

را از غرب حاصل  صلح کاذب رئیس آن با حیله گری وقیحانه حتی جایزه نوبلکه « میانمار» رژیم مکار 

از کشور راند «قومی پاکسازی»  با نیت منحوسکرد، بیش از پنجصد هزار مسلمان را از خانه و کاشانۀ شان 

 .هنوز مدال صلح غرب را به سینه دارد مگر ؛انداختبنگالدیش اما با ایمان  ،فقیرمعصوم و و به دامن ملت 

آسام » برای چهارصد هزار مسلمانان ها در حال ساختمان زندان  ،هند با روی کار آوردن یک فاشیست خنثی

مسلمانان  و زندانی سازی بر کشمیر حمله برد و با کشتار ،و با بی آزرمی یک وطن خواهی کاذب ،است« 

در هند پرده پوشی کند و ملت هند  را رحماقتصاد بهره کش و بی  وسی سیانظام فساد میخواهد ناکامی کشمیر 

ها و حرمت های ملی هند  در این اواخر به ارزش ،هندرژیم مسلط بر که حتی این موج فاشیسم عقیم ،را بفریبد

را ترور کردند، امروز خاکستر او را دزدیدند تا هیچ افق انسانی  «گاندی» نیز تجاوز کرد، همچنانی که دیروز

 .و ملی را برای ملت هند باقی نگذارند

دست پا در حال ثروت اندوزی و فریاد های آزادی خواهی و دموکراسی  دو در بحر فساد هرروسیه  چین و

جنبش های وف کوبیدن و انهدام شدت هرچه تمامتر مصر ، این ثروت اندوزان نوخاسته همین اکنون  بهزدن اند

 .در بین ملت هایشان می باشند زادیآدموکراسی و 

را به آتش  (جنگل های آمازون)جهان  و در برازیل یک فاشیست عقیم دیگر، بزرگترین منبع حیات ملت خویش

 .کشید تا اراضی سوخته را برای شرکای مالی خویش هموار کند

. گشته است دموکراسی های بی بنیاد منجر به عروج ملت خواهی های دروغیناین است که ما گفتیم که زوال 

آراء و ارادۀ ملی فاصله می گرا هر روز بیشتر از پیشتر از دموکراسی و به عبارت دیگر سرمایه داری فرد

 ،های مسکن وطنخواهی های عقیم ، می کوشد با داروادیو بجای عالج  بیماری مهلک اجتماعی و اقتصگیرد 

 .ملت ها را بیهوش کند

های فرمایشی  صدور دموکراسیمی کند آن است که می بینیم چسان را تکمیل  نفرت انگیزآنچه این درامۀ 

چه وقتی منافع شان در  ،استو اطمینان اعتبار فاقد  همانند افغانستان ،داشته شدهب نگهغرب درجهان عق

زمانی که اهداف شان به و  می تازند دموکراسی پیشنامنهاد  مداخله به امور ملل تقاضا می کند در عقب لشکر

کنند و سرنوشت زادی های داده شده را انکار میآدموکراسی و حقوق و  ،آنگاه با یک چرخش ،گونۀ دیگر گشت

 .خود از آب گل آلود ماهی دلخواه می گیرند و .می سپارندآن  و قاتالنملت ها را به دشمنان 

 پایان

****  ******** 
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