
دموکراسی مستقيم وبراليسم لي ،دموکراسی پارلمانی دموکراسی،  

 

قدرت سرمايه داری  - زه جامعه عليه دولتدرمبار محوریکی ازمقوالت يدموکراسی ودرک از دموکراسی 

چهره درک مردم وکارگران زن ومرد از دموکراسی  .جمهوری اسالمی با ايدئولوژی مذهب شيعه است

را فاش و سلطنت طلبان ،ملی گرايان جمهوری خواه ن رنگارنگ راست،دروغين دموکراسی طلبی اپوزيسيو

مردم را باتبليغات دروغين از دموکراسی وآزادی ،هرروزبلندگوهای سرمايه داری بومی وجهانی.خواهد کرد

تبليغ وترويج گردند ها د بارها وباره نجامعه نيازدارای مقوله دموکراسی وديگرمفاهيم پايه .می دهندفريب 

 .ن زن ومرد ذهنيت سازی وملکه شودرای مردم فر اگيروکارگراتا ب

چهره -ازليبراليسم زيرکانه  سرمايه داری انگلستان.ندارد وری است که قانون اساسی مدوننگلستان تنها کشا

نياز به دموکراسی داريد ونه آزادی شمابرای رسيدن به .سخن می گويد ونه ازدموکراسی -خجول آزادی

انگيسی کلمه آزادی درزبان اخذ شده است، ليبرتی از لغت فرانسوی وليبراليسم  برالليگان واژ.برعکس

،Freedom،است ونه واژه ليبراليسم. 

،پس  دمکراسی هوادارید دمو،يعنی مردم وکراسی به معنای نازپيشو ،بزبان يونانی ستياکراسی واژه دمو

درعهد عتيق کشورآتن -به يک قرن درشهرنزديک .اداره  کننده جامعه،ويا مردم مردمی ازطرفدارمی شود

هرسال مردم آتن درميدانی بهم آمده و برای .يا مردم اداره کننده جامعه پراتيک می شدقيم تدموکراسی مس

-شهرزيبائی سيستم انتخابات  .مدت يک سال انتخاب می کردند هاداره شهر ازبين کانديدها افرادی را ب

نمی کردند، بلکه  انتخاباو را بالغت صحبت می کرد نه تنها حت ودراين بودکه اگر فردی بافصاکشورآتن 

دليل اينکه آن .واژه ای است به زبان يونانی ،Ostracise،واژه تبعيدکردن درانگليسی. شدازشهر تبعيد می 

فصيح  یخنرانمی گفتند چنين نامزدی با س آتن مردم تبعيد می کردند،شهر ازراسخنور وفصيح فرد 

-راسی شهرکاما، دمو.دی  را که به زبان ساده ومردمی حرف می زد،غصب می کردحق فرمطراق وپرط

قدرتی ميليتاريستی بود سامانی مبتنی بربرده داری وکشورآتن -شهر.کشورآتن کاستی های وخيمی داشت

زنان،مهاجران  ،مرد ياشهروندانغيرازمردان آزاددرشهرکشورآتن .ومستعمرات درشرق مديترانه داشت

آتن نژاد پرست بود ومردم ديگررا بربرووحشی تلقی .شرکت دراداره جامعه محروم بودندحق ازوبرده ها 

را داشت،مضاف براينکه برده ها کشورآتن -ساختارمشابه شهرتمام کشور رم نيز -جمهوری شهر.می کرد

درقرن شانزدهم .،می شناختندInstramenta Vocalهارا نه انسان،بلکه به  عنوان يک وسيله،

-آنها وارثين دوتمدن جمهوری شهر گفتند وسرمايه داری درحال عروج دوران روشنگری ان روشنفکر

  .دردرون دنيای بربريت ووحشی هستندکشورآتن -کشور رم وشهر

،يک بارديگر،ولی  درسطح گفتمان دموکراسیکشور آتن،دوباره -يک هزاره بعداز دموکراسی شهربيش از 

ه نابب.دموکراسی پديدارشد ازوفئودال ها جرثومه ای نگلستان ه اپادشاجان کش بين مدرکش صاحبان قدرت 

پادشاه برای جنگ را تامين می وهزينه نيروی نظامی تدارک اشرافيت فئودال انگلستان ، آن زمان روال



مالی  اشرافيت فئودال جان پادشاه انگلستان را مجبورکردند برای تامين نيازهای2121درسال .کردند

اين برابربا  .امضا کند رابه زبان التين ،Magna Cartaمگنا کارتا،،زرگ يامنشوربگيری وسرباز

وسريع به مورد اجرا عادالنه کند، دادرسی پادشاه انگلستان ملزم شد اشراف را غيرقانونی زندانی نمنشور

اه را تماميت خوشاه قدرت برابربا اين قرار داد .گذاشته شود وباالخره پرداخت مالی به پادشاه محدود گردد

انگلستان پادشاهان  ،Privacy Council،مشورتی  لطنتیس، سپس با تشکيل شورای ازدست داد

 .ندرااحضارمی کرد تیی سلطنشورابرای مشورت گاهی رازچنده

اعاده دوباره تالش کرد قدرت مطلقه دربار را  2411-2461چارلزاول پادشاه انگلستان  چهارقرن بعد،

، پارلمان بودجه کردرخواست دچارلزبدون مشورت از پارلمان .ابگوستادعا کردتنها به خدا جووکند،

شعله 2461انگلستان بين نيروهای پارلمان و چارلز دردهه رد کرد وجنگ داخلی درخواست چارلز را 

جنبش های پويا اولين های  انگيزهاشراف سلطنت طلبان و پارلمان متخاصم فراترازاهداف دوجبهه .ورگرديد

 عروج قدرت سرمايه داریبدودروافسران جزء سربازان سرزدن شورای ومردم وراديکال 

دموکراتيزه کردن پارلمان يک مشت ، خواهان Levellersجنبش راديکال مساوات طلبان،.پديدارشدند

جان لليبرن . شدند.يا آنچه اکنون نمايندگی پارلمانی نام دارد ،حق رای برای همه مردان اشرافيت موروثی با 

،John Lilburne، پارلمان اصالح يا رفرم متولد شده معروف به فرزند آزاد راديکال و ومروج جوان

 :اشرافيت تماميت خواه را به قرار زير  فرموله کرد

آنها موقعيت شان را به منتخبين که  راحقيقت اين نماينده ها بيش ازچند  ماه ،ازاين رو)يکم انتخابات ساالنه

 .(کنندن،فراموش مديون هستند

ها صورت جلسات سری که پارلمان مدام خودرا پشت آن ای جعلنی صورت جلسات پارلمان، به م،انتشاردو

به پارلمان رفت وبه ايجاب می کرد ادند می دچگونه نماينده ها رای   اينکه تنها راه کشف .پنهان می کرد

 .انشعاب درپارلمان خطر پيگرد فوری داشتانتشارفهرست درآن زمان جلسات گوش داد،

از مانع شايسته ولی بدون بضاعت مالی وارد پارلمان شده و  ، تا  کانديدحقوق به نمايندهتخصيص سوم،

 .ديردقليل گثروتمند عده ای انحصارپارلمان از سوی 

حوزه های  کوچک معروف بهزه های انتخاباتی وولغو کامل حبرقراری حوزه های انتخاباتی برابر:چهارم

انتخاب دربار دگان زمين داران بزرگ ودست نشان،به پشتوانه وحمايت لردها گنديده، که می توانست تنها

تا اواسط قرن  قاعده اين .حتی نتواند يک نماينده به پارلمان گسيل کندناتينگهام  مانند ی، وشهربزرگدنشو

دا حاکميت سرمايه داری را جتاکيد کنم که تحقق مفادهای اصالح پارلمان درآن زمان .نوزدهم برقراربود

قرن نوزدهم،جنبش چارتيست ها در  .پارلمان جنبش مساوات طلبان را سرکوب کرد، وبه موقع کردميتهديد 

سم انگلستان يامپريال.به سرانجام رساننديا منشورطلبان تالش کردند که منشورمساوات طلبان قرن هفدهم را 

ترلو را ازبازنشستگی برای مقابله با تعيين کننده جنگ واآن چنان وحشت زده شد که لرد ويلينگتن فاتح نبرد 

به قصد حرکت به سوی پارلمان درپل مردم وکارگران نفر ده ها هزار. جنبش چارتيست ها بيرون آوردند



که درآن زمان باز تاکيد کنم .آمدند، ولی رهبران محافظه کار عقب نشينی کردند گردجنوب لندن درکنينگون 

جنگ .نماد قدرت سرمايه می شد  ،معنای خلع قدرت ازاشرافيتخواست شرکت همه مردان درانتخابات به 

آزادی آزادی بيان ومفاهيم بسترظهور اولين بار پارلمان وچارلزپادشاه انگلستان، برایبين داخلی 

درپس .، درهزاران نسخه توزيع شدندانسان آزاد زاده می شود وحق طبيعی زندگی داردگفتمان نوشتن،

اش حق طبيعی زندگی را درتئوری ،يا آزاديخواهی شرمنده،ئوريسين ليبراليسمتو فيلسوف ،جان الک انقالب

به موازات جنبش مساوات طلبان،دومين و .قانونی شد،Jury Trialمحاکمه با هيات منصفه،حق .وارد نمود

 Jerald، لین،به رهبری جرالد وينستDiggersکمونيستی گودال کنان،درگفتمان راديکال ترين  حرکت 

Winstanleyطرفدار مالکيت اشتراکی جراد وينستنلی پيشروترين متفکر ورهبر گودال کنان .، سرکشيد

. خود طبيعت استزمين طبيعت صاحب .زمين بود، او می گفت زمين ازآن کسی است که درآن کار می کند

شت ايجاد  مزارع کتالش جرالد وينستنلی برای  .را ازآن خود کردندهاعده ای صاحب قدرت آمدند وزمين 

در هيات شورای وسومين حرکت بروز اولين جنبش شورائی درعروج سرمايه داری .خفه کردندکمونی را 

حقوق سربازان  شدن کفه ترازو ازنيمه جنگ داخلی به سود پارلمانتربا سنگين .سربازان وافسران جزء بود

رارسيدن پايان جنگ داخلی با ف.به تعويق می افتاد وبا پرداخت مجدد گاها حقوق های معوقه پرداخت نمی شد

خود پارلمان وجود ده ها هزار نيروی نظامی را خطری برای ، پادشاه تماميت خواهوگردن زدن چارلز

زمزمه ها شروع شد و  .مشاهده کرد وبدون پرداخت حقوق معوقه تصميم به ترخيص يا انحالل سربازان کرد

ازمنظر پارلمان سربازان برابر با .رديدبه تشکيل شورای سربازان وافسران جزء منجرگجنبش خروشان 

به برای صيانت پارلمان بود که اين فه شما وظيگفت می پارلمان .گوشت دم توپ محسوب می  شدنديل مثت

اما، سربازان اعالم کردندما .گرديدبر به خانه های تانکه  ه زمانش رسيداکنون ، ما جنگ را برديم،جنگيد

سربازان .داريمکشور شته هاوزخمی ها داديم اکنون ماهم حقی دراينبرای  پارلمان وکشورمان جنگيدم، ک

ی شورافعالين .را ناديده گرفته وژنرال ها را چالش کردندعالی فرماندهی رده های مقررات  وافسران جزء

 زسروان رين.پيوند برقرار کردندبيرون ازپادگان با فعالين جنبش مساوات طلبان  سربازان وافسران جزء

نخواهد کسب را  وفاداری مردمو هيچ دولتی مشروعيت : نده برجسته سربازان می گفتبارو نماي

ابراز سربازان با خواست های رابتدا ژنرال هاد.مردم آزادانه انتخاب کرده باشندرا ،مگراينکه دولت کرد

اش ، وملک کرومول خود فردی زمين داربوداوليور سرفرمانده نيروها ژنرال ، ولی،همبستگی کردند

کرومل و اوليور درکليسای پاتنی درغرب لندن نمايندگان سربازان با  .همتراز خواست دموکراسی پارلمانیم

جدل بين نماينده جالب اينکه تندنويسی .رتون مقابل  هم دردوسوی ميز قرار گرفتنديهنری اژنرال دامادش 

ت يافتند که از تهديد حمله به باالخره، ژنرال ها فرص.به يادگارگذاشتهای شورای سربازان وژنرال ها را 

 .بازان را سرکوب کنندسرانگلستان استفاده کرده و شورای 

 

 پارلمان انگلستان  پيدايش سفر



مقام .متحول شد يت اشرافلردهای شورای مشورتی اختياری پادشاهان انگلستان به مرور زمان به پارلمان 

می کردند دعاا لردها .به ارث می رسيد شذکوريت دائمی وموروثی بود و بعد ازمرگ به فرزند اشرافلرد 

پاسداری از اقتدارشان  ، ودرافرادی فرهيخه شايسته حکومت برمردم عامی وبيسواد انگلستان بودندآنها 

معدودی و آنچنان سنگين تعيين شده بود که فراترازلردهای موروثیانتخابات شرکت دررای تملک بشرائط 

حق شرکت تمام مردان اگرنيک می دانستند که   لردها.می يافتنبه پارلمان راه کسی متمول افراد 

زمين اما،.پس می گيرنداشرافيت لردها درانتخابات را کسب کنند، آنها زمين ها وامالک دزيده شده را از

ه تصاحب کردرا، Commonsعمومی،های زمين  ،به پشتوانه قدرتواين ها طبيعت مالکی نداشت،فراخ 

بعدها  درجنگ داخلی انگلستان و و انگيز در مطالبه شرکت مردم درانتخابات بحثاين موضوع و، بودند

صيانت خود، ابتدا درجنگ تداوم سرمايه داری انگلستان برای .سرزد،Suffragetteجنبش حق رای،در

برای منچستر درميدان پيترمردم نفر 41، 111 مسالمت آميزو مدنی  همايشدوقرن بعد داخلی وسپس 

با حمله  2121درسال  پيتر يداندرم همگانی مردان و حق رایپارلمان نتخابات ااصالح درخواست 

 411تا  611بين و زخمی کردن نفر 21حداقل وکشتن بی سالح سوارنظام با شمشيرهای آخته به مردم 

رای مطالبه امپرياليسم انگلستان .،نفرزن را زير گرفت و بچه اش کشته شدسوارنظام يک ،يک ،همچنين نفر

منچستر به تاسی از نبرد واترلو وشکست ناپلئون کشتار ميدان پيترازآن پس .جواب دادشمشيری را با همگان

 هازواقع بعدمن درباال به سرنوشت چارتيست ها تقريبا سه دهه .دربلژيک  به کشتارپيترلو  معروف شد

 :دراينجا به دوموضوع اشاره کنم.پرداختمپيترلو 

بورژوازی صنعتی .دراختيارداشتند قدرت پارلمان رالردها شرافت يکم، تابرهه چارتيست ها هنوز ا 

 . وبحران غله به تفوق اشرافيت درپارلمان خاتمه داد ، يا  منشورطلبان،جنبش چارتيست هاخطربااستفاده از

، مفهوم وهدف حق با گشايش تدريجی حق رایسرمايه داری صنعتی  با  شکست جنبش چارتيست هادوم،

اعالم  2111درسال تا اينکه وقتی حق رای همگانی يا سافروگت کامل .نمودنگ رای را کم کم کمر

اکنون، حق رای يا شرکت مردم دراداره .،مبارزات سه قرن گذشته وگوهر حق رای فراموش شده بودشد

داری خودرابه اين يا آن کارگزارسرمايه  رایو رفته  تا مردم پای صندوق يافتتقليل به يک روزجامعه 

 .معتکف به نشيننددرخانه ازسال را روز 446و زندريب

عنوان يک شکل بندی يا به  نه سرمايه داری را  ،کالسيکچپ نظريه برخالف  ،اوجاالنعبداله 

سرمايه داری تجاری انگلستان درقرن .تاريخی، بلکه يک قدرت می بيند، Formationفورماسيون،

بگوئيم اينکه تا حرف می زند، افروش،قصاب ونانو شانزدهم نه آن چنان که آدام اسميت درثروت ملل ازآبجو

قرن سرمايه داری تجاری درانگلستان عروج بلکه .ظهو کنندی کالن سرمايه دارشرکت های  درادامه اش 

پادشاه انگلستان طالهای هنری هشتم نظامی به پشتوانه قدرت .نياز به انباشت اوليه سرمايه داشتشانزدهم 

برده چشمه دوم تجارت خونبار،اين يک منبع انباشت سرمايه،ندغارت شد کليساهای کاتوليک انگلستان

مردم بيچاره آفريقا را به زورتفنگ برده داری عوامل بيرحم تجار.!تجارمسيحی ومتمدن اروپافروشی 



کف درآنها را سپس  .پياده راه طوالنی تا کشتی ها می بردندبا غل وزنجيرآنها را بدون آب ونان شکارکرده  

هالک می اين بينواها درتابوت های رديف شده می خواباندند، حداقل يک سوم رای مسافرت سه ماهه بکشتی 

درزمان سلطنت ملکه اليزابت .سود داشت 01%تجارت برده حد اقل  .شدند وآنها را دراقيانوس می انداختند

،به  2111والی ج 12تاريخ اسپانيا در ،Armada،کشتی های جنگی با پيروزی ناوگان انگلستان براول 

براقيانوس ها حکومت  ياتانتضمين شد،ازآن پس شعار بريانگلستان سرمايه داری پشتوانه اين پيروزی قدرت 

توپ های ناوگان ا تکيه برآتش امپرياليسم انگلستان ب .،درادبيات سياسی امپرياليسم انگلستان وارد شدمی کند

شيفتگان چپ کالسيک که انگلستان به گفته رد ونه استعمارواستثمارک بخش عظيمی از جهان راپرقدرت اش 

به مثابه يک پيروزی سرمايه داری انگلستان .دندبه قدرت توپ های کاالهای ارزان ديوارچين را داغان کر

جان الک های ونه درحقانيت تئوريفراهم گرديد،به پشتوانه قدرت سياسی نيز درعرصه تئوريک قدرت، 

با مساوات طلبان راديکال جنبش های پديداری ظاره گرجنگ داخلی ون فيلسوف  هردواين .وتامس هابس

جنبش و  ،Diggersگودال کنان،گفتمان اشتراکی شدن زمين از  سوی ،دموکراتيزه کردن جامعه هدف 

ضرورت  جامعه و مبانی جان الک وتامس هابس برآن شدند که.سربازان و افسران جزء بودندئی شورا

قانون طبيعی حق زندگی، »از فيلسوف جان الک .اری راتئوريزه کنندقدرت سرمايه د -وجودی دولت

ليبرال وليبراليسم ازواژه ليبرتی درزبان فرانسه به معنی آزادی  .فتگ خنس «خصوصی ومالکيت،ليبراليسم

من ليبراليسم را آزادی .،است ونه ليبراليسمFreedomاخذشده، درصورتيک واژه آزادی درزبان انگليسی ،

انتخاب از آزادی را برای سردگمی مردم ليبرال وثقيل جان الک واژه نامانوس .ل می ناممخجوخوا هی 

اکثريت موقعيت به دلمشغولی اش نه ودرباال بود  يک اقليت ناچيزان الک نگاهش به استمرار قدرت ج.کرد

چه بزرگ  زمان جان الک به جزء يک مشت لرد وزمين دار در .غالب مردم فقيروبينوای انگلستان درپائين

زنان نصف جمعيت .را دارا بودبدون زور وآزار کسی حق قانون طبيعی زندگی،يعنی يک زندگی انسانی 

سرمايه داری انگلستان ازتجارت غيرانسانی برده داری سودهای کالن می .ازجامعه محروم بودند

اقليت به سود شم آبی وچپوست تئوری نژادپرستانه نژاد سفيد يک جان الک  ،ليبراليسمتئوری درحقيقت،.برد

چندان سهل وآسان نبود که وچشم وگرنه با پذيرش برابری رنگ پوست  ،گرديداروپا ناچيزی از قدرتمندان 

سلطه  های ودرادامه اش سياست  ندبرده کوحشيانه ا رپوست غيرسفيد  های اروپا نژادسفيد پوست  نژاد 

وينستنلی  جرالد.گرانی اخالقی ادمه دهندندلبی هيچ غيررنگ پوست سفيد را وتحقيرملل  یگری، استعمار

می بايستی فيلسوف جان الک .زمين ازآن  کسی است که آنرا کشت می کندهبرگودال کنان می گفت ر

را ترين جواب  مبتذلاو.کردمطرح می بی صاحب زمين طبيعت خصوصی مالکيت پديداری توجيهی برای 

می دهم،اوزمين را می کند، پس آن زمين مال من  یمن زيردرخت می نشينم وبيل رادست کس. داد ارائه 

وقتی مهاجران سفيد پوست نژاد پرست درآمريکای شمالی ازکشتی پياده شدند،سی ميليون مردم اصلی .است

زمين ها را تصاحب سفيد پوستان مهاجر.زيست وزندگی می کردند ی شمالیسرزمين آمريکافراخنای در

صاحب خانه را می ادعای اکنون به تمثيل دزد . ازبين بردندکامل ه نقطرا تا آمريکا اصلی جمعيت کردند و



آمريکای  جويان آمريکا وپناه-قامردم آفريکه  زنندرياد می وهوادارانشان فحزب محافظه کار،ترامپ  کند،

سلطنت  فيلسوف سياسی و هوادارتامس هابس . درا می گيرنوچشم آبی پوستان التين دارند کشورما سفيد 

يت مشاهده قدرت اشراف-دولتصيانت  رجنبش های از پائين را تهديدی بدرجنگ داخلی،  ،اهتماميت خو

آزادی بدون دولت   :گفتبنادرست  بود کهاو.قدرت را تئوريزه کرد-تامس هابس ضرورت وجود دولت.کرد

ولی برای هزاران -ج فرومی رودهرج و مر و جامعه درو می کندرا محدود ی آزادی فرد ديگر یهرفرد

درجامعه، صلح وآرامش  ربرای استقرااين بود که  سراه حل تامس هاب.ال جوامع بدون دولت وجود داشتندس

جامعه اعاده به را صلح، آرامش وامنيت دولت را دراختيار دولت قراردهند تا شان افراد بخشی ازآزادی 

جواز سرکوب ری قدرت سرمايه دا-به دولتدولت سرمايه داری تامس هابس وجودی تئوری ضرورت .کند

عليه  1122سال دردرجنبش وال استريت . برای ايجاز به يک مثال اکتفا می کنم.صادر کردراجامعه 

، وهنوز بحران سرمايه داری درشکل بحران مالی گرديدعميق ترين ،که باعث وبانی قماربازی بانک ها

دان نشسته درصف معترضين پيرمر انخيال راحت به چشمآرامش وبا نيويورک پليس  ،عواقبش ادامه دارد

 .پاشيدندگازخردل پارک نيويورک 

 

 قدرت های بعدی-الگوئی برای دولت دموکراسی پارلمانی انگلستان

ی مشابه لردها.نگلستان اعالم استقالل کردنددادن امهاجران سفيد پوست آمريکا باشکست 2004درسال 

انتخابات اعطا کنيم آنها به دررای حق ردم مبه ما گفتند،اگر کاپدران موسس قانون اساسی آمريلستان انگ

جمزمديسن خالق اصلی قانون اساسی آمريکا،کسی  .قدرت رسيده وزمين های دزديده را ازما خواهند گرفت

که تقريبا به اندازه هرفردديگری در زمان خود به دموکراسی باورداشت،ولی،او احساس کرد که سيستم 

را در دولت تا ثروتمندان قدرت برنامه ريزی شد يقت به ابتکاروی چنان طراحی شود ودرحقآن آمريکا بايد 

گروهی از مردم هستند که آن آمريکا ثروتمندان  ،های انگلستانلردمشابه وی،ه به عقيد.اختيارداشته باشند

مسئوليت اجتماعی بيشتری  دارند،افرادی که صالح وخوشبختی مردم درقلب شان موج می زند، ونه منافع 

بيشترين قدرت را دراختيار سنای آمريکا آمريکا بنابراين،ساختارقانون اساسی .گ نظريک عده تن

کنگره اعضای سنا را برای زمان . نمی شدند خواننده توجه کند که درآن زمان اعضای سنا انتخاب.گذاشت

ی که آنهائ:افراديکه مديسن می گويد.افراد با مسئوليت تر-طوالنی ازميان افراد متمول تعيين می کرد

ازاينرو،بيشترين قدرت به سنای آمريکا اعطا .پاسداری ازثروت وحقوق صاحبان قدرت برايشان مهم بود

برعکس،اعضای کنگره که از طريق انتخابات . شد،ومجلس سنا وسناتورهايش ازمردم دور وبيگانه شدند

درآنروزها قدرت .دتعيين می شدند، به مردم نزديک تر،وبه اين دليل نقش ووزنه کمتری درقدرت داشتن

کامال -سياست خارجی وموارد ديگر،بيشترجنبه مديريت داشتدراجرائی يا رئيس جمهوربا کمی مسئوليت 

جمزمديسن .جازه داداراسی واقعی را چه حدی ازدموکبه مردم سئوال مهم اين بود که . برخالف امروز

منافع ˮاينکه بايد :سخن می گويد( لمهرجامعه سا)ازآن نگرانی مهم جامعه دربحث های تدوين قانون اساسی 



مديسن مدلی که درذهن داشت،الگوی انگلستان پيشرفته . “اقليت دارا را درمقابل اکثريت مردم حفظ کرد

 .فرض کنيد همه مردم انگلستان حق رای داشتند:مديسن می گويد.ترين کشورو جامعه سياسی آنروزبود

آنها .ازمان می دادندتا دارائی ثروتمندان را تصاحب کنندخوب،اکثريت مردم فقيردورهم جمع شده وخودرا س

امالک، مستقالت وزمين های ، ناميممی  صالحات ارضیاآنچيزی را انجام می دادند که ماامروز به آن 

مردم زمين هائی را که زمانی .کشاورزی بزرگ را تقسيم کرد و آنها را به مردم ،صاحبان اصلی زمين داد

ازاين .ده از سيستم حصارکشی ازآنها غصب کرده بودند،بين خود تقسيم می کردندنه چندان دوربا استفا

نام ،Commonsاشتراکی ، رو،مردم رای به نفع آن چيزی  می دادند ،که قبال زمين های عمومی يا

مديسن می گويد،بديهی است چنين اقدامی ناعادالنه خواهد بود،مردم نبايد .،تا اين زمين هارا پس بگيرندداشت

ی تواقع شد،دموکراسی ازمانع  گردد تااساسی بايد چنان تدوين  قانونبنابراين،.ه چنين حرکتی دست بزنندب

ناميدند،تا مطمئن شد به عليه اقليت  خودکامگی و ستم اکثريتکشورآتن آنرا -درعهد عتيق درشهرکه ای 

 .نکنندی دارائی متمولين دست دراز

زايش ثروت،،ترقی وقدرت بی پايانی می درخشيد،مشروط براينکه دولت آمريکا دورنمای افی تشکيل درابتدا

دولت اياالت متحده يک جامعه مهاجران .شما توجه زيادی به قربانيان سيستم نمی کرديد

شما برای تصاحب ثروت وزندگی .ند،خونخوارترين نوع قدرت امپرياليستی رابرپاکردColonialاستعماری،

“ اولين گناهˮاين،  يده بگيری که داری مردم اصلی آمريکارا نابودمی کنیآزاد نيازداشتی اين واقعيت را ناد

دومين  -وجود برده داری گسترده بخش ديگری ازاين جامعه.کبيره جامعه مهاجران استعماری آمريکا بود

کارگران  شديد سپس ناديده گرفتن استثمار(.هنوزعواقب هردوباقی مانده اند)گناه کبيره

وقتی به تاريخ آمريکا نگاه می کنيم،يک مبارزه پيوسته بين  .وغيرهان های ديگروتجاوزوتسخيرسرزمين 

که عموما  ،برای دموکراتيزه کردن جامعهاز پائين مبارزه .را مشاهده می کنيماز باال وپائين  دونگرش

برای نمونه، زنان نصف جمعيت جامعه . ی کسب کردئوپيروزی ها روی دادفشار از پائين و ازسوی مردم 

مباهات می کرديم،اتفاقادرهمان زمان بود مان پيش ترما به خود).کسب کردندحق رای  2111دردهه آمريکا 

متفکربزرگ و برجسته  وام چامسکیئنازبه نقل  (.که حقوق زنان افغانستان بطورچشمگيری بهبود يافت

 .آمريکا قدرت-ترين منتقد د ولت

چهره  2101م  قرن هفدهم، بعداز سه قرن در اواخر دهه جان الک درنيمه دونژادپرست  اروپای  ليبراليسم

کارگران مرد، طبقه کارگران زن وانتقام ازبا هدف وپوستان  سفيدپرست نژا شد نوليبراليسموبزک کرداش را

انجام درآمريکا انگستان ورونالد ريگان  مارگرات تاچردر.درپايان جنگ جهانی دوم درپياده شدن دولت رفاه 

يک دليل اينکه چرا ،شدندگسترده خصوصی  ی بطورموسسات توليدی،خدمات.ه عهده گرفتندبوظيفه باالرا 

برای تضعيف قدرت سازمان يافته به خارج صادرکردندوبخش قابل مالحظه ای ازصنايع را جاروکرده 

له مح طح معيشت ورفاه کارگرانتدوين گرديد،به سای ضد اتحاديه شديد قوانين .کارگران دراتحاديه هابود

دهه گذشته دستمزد ار طی چه.،يا ميدل کلسگرديد وهمه شدند طبقه متوسط انکار طبقه کارگروجود ،شد



 کارگران نيمی از.ه بودافزايش کرد 01%  کاردرحالی که بارآوری  راکد ماندآمريکا واقعی کارگران 

 611مبلغ ناچيز و ،يا حقوقشان را دريافت کنندددستمز که چکچشم دوخته اند به انتظارآخرماه آمريکا 

ابرامپرياليسم آمريکا تنها کشوری دربين .نيازفوری صرف کنند،تا برای هزينه ندارند دالرپس انداز

 تبيمه بهداش ،يا ازمردم آمريکاميليون نفر 11بيمه درمان وبهداشت عمومی ندارد،يافته کشورهای رشد 

مرخصی آمريکائی کارگر ی است که امريکای قدرقدرت تنها کشور.ناقص دارندبيمه بهداشت نداشته ويا 

وزير خزانه داری آمريکا درکابينه بيل کلينتون  ،Alan Greenspan،الن گرينسپن.ساالنه با حقوق ندارد

مستاصل   را  کارگرانباافتخاردر کنگره آمريکا گفت،بزرگ ترين دستاورد من اين بوده است که من 

 .ردوالبته مبالغه نمی ک.کردم،Precarious،ودرمانده 

خواه وملی جمهوری  گرايشاتتا  بان لطنت طسل یوحاميان ايران آمريکاگسترده دستگاه های تبليغاتی 

درداخل آمريکا ازيک .ترسيم می کنندانسان دوست ازآمريکا سيمائی دموکراتيک و ،برای مردم ايران وغيره

به زبان ساده ،استئی استثناکشوری  آمريکامی گويند حزب محافظه کارآمريکا علنا سناتورهای طرف 

 1121از سوی ديگرازسال .هيچ قدرتی را نمی تابدجهان  است،وابرامپرياليست يا امپراطورآمريکا تنها ابر

جنگ ،یاستعمار،یگراستثمار ،انه نژاد پرستجنايتکارانه،فراوانی درافشای ماهيت ای دهها کتاب ورساله ه

  .ادامه داردهنوز خلی کشورهای ديگرمنتشرشده واموردادرودخالت ها تغيير رژيم  گری،افروزی، کودتا

اعالم کرد که آمريکا دخالت دولت های خارجی درقاره  2114کترين مونرو رئيس جمهور آمريکا درسال د

دودهه .گرديد آمريکای التين حيات خلوت آمريکا ،ترجمان عملی اين هوشدار.آمريکاراتحمل نخواهد کرد

آمريکا به بهانه کمک به جنگ .نصف خاک مکزيک را تسخيرنمودکذائی آمريکا به بهانه  2164درسال بعد،

باقتل آمريکا  2112مستعمره کرد،سپس درسال 2111استقالل طلبانه کوبا ازاسپانيا اين کشوررا درسال 

هنوزپورتريکومستعمره .تسخيرومستعمره کردنيز وعام هزاران نفرازمردم فيليپين اين کشوررا 

وبمورد اجرا  طراحی  ، آسياوآفريقا درآمريکای التينفراوانی  ایريکا کودتاهآم مامپرياليس.آمريکاست

جنگ،کشتاروتخريب يک وجه دائمی سياست .مصدق درايراندمحم اولين کودتا عليه دولت دکتر-گذاشت

، آمريکا اولين قدرت امپرياليستی است که ازبمب اتمی.خارجی امپرياليسم آمريکا را شکل داده است

تاکنون مقاوله نامه سازمان ملل برای تحريم مين آمريکا.ه استاستفاده کرد ناپالمشيميائی نظيرو بيولوژيکی

را به رسميت جنگی ، امريکا دادگاه بين المللی الهه عليه ارتکاب به جنايات راامضا نکرده است های زمينی

پايگاه  011م آمريکا سيلامپريا.به تقليد از شک الکتريکی درپزشکی شک اقتصادی را ابداکرد نشناخته و

ميليون  1/1تقريبا درصد يا  11%جمعيت جهان  1%آمريکا با .نظامی درسراسرجهان دايرکرده است

يک اوليگارشی مافيائی برآمريکا .اتفاق می افتددرآمريکا حمله با اسلحه 21111هرسال . زندانی دارد

من نه طرفدارچين .ا تعيين می کندهمين اليگارشی است که سياست هاوانتخابات آمريکار.حکومت می کند

آمريکا پنج هزارکيلومتر دورترازخاکش آمده وچين را با ناوگان جنگی وبويژه ولی،.ونه روسيه هستم

آيا آمريکا تحمل ورود يک کشتی جنگی چين به سواحل آمريکارا .زيردريائی های اتمی محاصره کرده است



با فروپاشی شوروی، رژيم بوريس يلتسين .يستی می کشاندآمريکابا سياست جنگ طلبی دنيا را به کام ن؟دارد

راباسکوت ين توزنی پايتخت چچين توسط پوگر گریتوپ باران وويران آمريکا سپس،.سوگلی آمريکاشد

ولی،به محض اينکه پوتين روسيه نشان داد .پوتين محبوب آمريکا بودوالديمرهنوز  1111تاسال .جواب داد

 باالخره،.آغازشدهيتلردوم ظامی روسيه وجنگ تبليغاتی عليه پوتين آلت دست آمريکانيست،محاصره ن

هستم طرفدارآزادی فردی هم نيزمن  :آزادی فردی درآمريکا بگويموجود  ازدرجواب به شيفتگان ايرانی 

کمپانی کالن به چهار رسانه های جمعی ديگر وايستگاه های تلويزيونی  11%درآمريکا .آزادی جامعههم و

کارگرآمريکائی واقعا آيا .کنترل می کنندتعيين وآزادی سخن گفتن درآمريکارا هستند که ن هااي.ردتعلق دا

  .وثروتمند ترين مرد جهان جف بوز صاحب آمازونمستاصل آزادی فردی دارد يا 

ه درپارلمان اروپا بلکه يک عده نکشورتصميمات اش  14اتحاديه اروپا متشکل از. به سراغ اروپا برويم

،اتحاديه اروپا نيز همان سياست های اقتصاد نوليبرالی تاجرورايگان رادنبال می .ندنعيين می کبوروکرات ت

اتحاديه اروپا دنبال .احزاب فاشيست بانام های دموکرات درسراسراروپا قارچ واررشد می کنند.کند

ت يک هستی نژادپرس پاتحاديه اروا.آمريکاست ونه قدرتی مستقل ازآن ،Godfather،روپدرمافيا

چندين وشده است پوست کشيده سفيدغير نغيرمرئی عليه ورود پناهجويای ديواراتحاديه اروپای .است

درآب های مديترانه غرق شدند وجسد بچه ای -قربانی سياست های غرب-ی آسيائی وآفريقائی هزارپناهجو

 هبمن  .پذيرفتندرا اين اتحاديه اروپا وانگلستان با آغوش باز پناهجويان اوکر.آوردرا امواج دريا به ساحل 

درروز ، ولی رفتاراروپای نژاد پرست با پناهجويان آفريقائی وآسيائی،بی تفاوت نيستم یپناهجوی اوکراين

   .اين هارا دريدوآزادی خواهی ماسک دروغين دموکراسی روشن 

 

 م جامعه وکنفدراليسم دموکراتيک شمال وشرق سوريهياداره مستق

بلکه تجلی اش نه يک ديدگاه آرمانی،ساختاراداره شورائی جامعه يا،هاداره مستقيم جامعگفتمان 

مان يابی کمون ها، يگيرانه برای تحقق جامعه ای مبتنی برساپکه است  ...ساختاراجتماعی پويای کنفدراليسم

تالش می  ودرراس همه رهائی زنان کشاورزیوتوليدی تعاونی های تاسيس ، ،کانون هامحالت،شوراها

نفدراليسم ک.پرچم انقالب زنان روژاوا را به اهتزاز درآورد 1121اوا درسال انقالب روژاق بی اغر.کنند

، اش فراتراز محدوده ارضیباتکيه برحمايت مردم و سازمان يابی نيروهای حفاظت خلقی زنان ومردان،

جهانی دارد  نپشتيباناهم کنفدراليسم .خاورميانهايران وسرمايه داری در تحول جوامع است برای  ای  تجربه

با شيوه نادرست به جمعی .عده ای درواقعيت وجودی کنفدراليسم سکوت کر ده اند.وهم مخالفان بين المللی

 کثيرالموضوع حکمبرای   کنفدراليسم يک هستی  ناصحيح صحيح يا انگشت گذاشتن روی يک موضوع 

ه کردن امپراطوری عثمانی از اردوغان فاشيست دررويای زند اما، دشمن اصلی کنفدراليسم. صادرمی کنند

کمربه نابودی اين سيستم  1121وژاوا درسال ر انقالبخاورميانه تا آسيای مرکزی،ازهمان لحظه اعالم 

را ترور و شهرهائی از کنفدراليسم را  کنفدراليسم اردوغان هرروزبا حمالت پهبادی فعالين .شورائی بست



 111ی دردرازای مرزکنفدراليسم با کردستان ترکيه  ردوغان با هدف تحريم اقتصادا.توپ باران می کند

کيلومترديوارکشيده است ،ازاسلحه بستن آب رودخانه فرات برای قحطی آب عليه کنفدراليسم استفاده می 

،وبه عنوان عضوی ازپيمان نظامی ای دردشمنی اش با کنفدراليسم ازحمايت قدرت های منطقهردوغان ا.کند

درسال روسيه و چراغ سبزهمچنين بابازی بين روسيه وناتو.بهره می برداتوکشورهای نپشتيبانی ازناتو،

حمله کرد وشهرهای گرسيپی ودربی سير را اشغال  1121عفرين وچراغ سبز آمريکا درسال  1121

را بزرگی نيروی نظامی و اعالم کرد به کنفدراليسم حمله خواهد کرد،امسال اردوغان دراواخرماه می .کرد

درآخربه اين ..کند تا به کنفدراليسم حملهورژيم اسد روسيه ،ومنتظرچراغ سبزآمريکاآورده سم مرزکنفدراليبه 

يک با چهارميليون جمعيت ودموکراتيک شمال وشرق سوريه فدراليسم گفته می شود کن،نکته اشاره کنم

خاورميانه های کشورديگر وميليون  14  با سرمايه داری ايراننمی تواند الگوئی برای غيرصنعتی جامعه 

مشابه آلمان ساختارسرمايه داری همان  ی دراروپاکشورريز-ب،لختينشاين يک شهرخو.محسوب گردد

نفرعالی ترين شکل اداره جامعه را برای ما 41تا  11تاريخ هرکدام با جمعيت های -جوامع پيشا.راداراست

دردل شرائط کنفدراليسم ائی فرايند تحول شورايران می تواند ازتجربه گرانقدر ده سال .به ارث گذاشتند

اداره مستقيم طرح بگويم ضروری است .نامناسب وتحميالت قدرت های منطقه ای وجهانی استفاده کند

بلکه جمعيتی کم انماينگی می کند،رميليون با يک سوم مساحت ارضی سوريه  6جمعيت يک جامعه نه 

شد من اگرنياز.را فرامی گيردمعه شيوه اداره مستقيم جاازآگاهی به لحاظ عملی وميليون  11وبيش 

 .خواهم دادتوضيح اين موضوع را درصحبت بعدی 
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