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 2021اکتوبر،  31یکشنبه،    میرعبدالرحیم عزیز                                                         

 

که بعد چه  سیستم دو حزبی امریکا محکوم به زوال است...سوال این است

 اتفاق می افتد؟

 Finian Cunningham نویسنده:

 دومقسمت 
 

 اعمال نفوذ و دو قطبی  هم حالت  ، مردم ایاالت متحده هنوزفعلی بایدن و شرکا حکمروائیدر طول 

یتی تقسیمات نژادی، جنسمی کند تا گرچه بایدن تالش حال تشنج به سر میبرند، ا را تجربه نموده و در

ماید بایدن سعی می ن ، تقلیل ببخشد. خلق گردید ادارۀ قبلی که توسط کشور را اختالفات و سایر 

ه ده بود، دوبارشده قاپیتوسط ترمپ که  را  پایگاه رای دهندگان ناراضی طبقه کارگر ۀ عمدمراکز 

ت که اسدر تالش  ابتکارات تسکین دهندهپیشنهادی و سایر های  بناالیحه زیربا طرح  بدست آورد. 

  دموکرات های ناراضی را دوباره به سوی سرمایه داری سنتی باز گرداند. 
 

 بازگشت سیاسی ترمپرای راه را بسوال: آیا می توانید توضیح دهید که چگونه سیاست های بایدن 

 هموار خواهد ساخت؟وی ر افراد ئیا سا
 

شکست انتخاباتی  2020لین کاول: دونالد جی ترمپ هرگز در انتخابات ریاست جمهوری سال وک

خود را قبول نکرده است. در واقع، او یک بار دیگر در حال برگزاری تجمعات سیاسی است و ادعا 

است، هرچند که "پیروزی آشکار" وی توسط مبارزات انتخاباتی  انتخاباتمی کند که او پیروز واقعی 

   سمارت ماتیک  ،کمپنی دومینین، چین، زبایدن، دموکرات ها، دولت عمیق، هوگو چاو

Smartmatic)  - و غیره به سرقت رفته است. در واقع، ایاالت متحده  های رای گیری(  ماشین

 موجودیت حکوماتریس اه-وکرات ها و طرفداران بایدناگرچه برای دم - فعالیت استدر حال 
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نکه ای فهمهر یک خود را به عنوان حاکمان قانونی معرفی می کنند. با  قابل پذیرش نیست. دوگانه

دولت فعلی از پارامترهای حاکمیت سرمایه داری فراتر نخواهد رفت، ترمپ از حمله مکرر به بایدن 

تحت تأثیر سیاست مداران "سوسیالیست" در حزب  که  به عنوان پیشبرد سیاست های سوسیالیستی

و رشیدا ی ا پرسلکورتز، ایالن عمر، ایان-کندریه اوکاسیولخود مانند سناتور برنی سندرز، نمایندگان ا

ادعای تحقیر و تخریب  بهانۀهرگونه ابتکار عمل به  و دیگران قرار دارد، حذ میبرد و با طالیب 

فهمید  می توانفاشیستی، به راحتی  -. برای مقابله با یک جنبش پرومیورزد تمریکا مخالفاعظمت 

ش هلت قانونی برای افزای، اعالم مقرضۀ محصلیاگر بایدن با پیشنهاد قانونی برای پاک کردن  که 

ید  از منافع مردم ناراضی ایاالت متحده از جمله اقلیت های نژادی، زنان و طبقه  و خلع کرایه 

در  .میبوداقدام میکرد، بهتر و غیره  بیمۀ عمومی صحی، تصویب تحصیل رایگانارائه  ،کارگر

ایت شاید برای حفظ حم کهبوده  بیشتر بایدن پیشنهاد کرده است عمدتاً ظاهری کنون آنچه ا عوض، تا

پ محمایت از بایدن می شود، ادامه حیات ترتهیج کافی نباشد. تنها عنصری که باعث از وی پایدار 

وجود ترمپ پاشنه آشیل او نیز هست. به عبارت دیگر، ترمپ  که  ، اگرچهدر صحنه سیاسی است

 ند.ی به  سائر نقاط بدن به سرعت انتشار میکسرطاندانۀ یک مانند 
 

آینده  دالریتریلیون  3 و طرح زیربنائی امریکا دالریتریلیون  1.9سوال: حامیان بایدن از طرح 

یک اصالح اساسی بنیادی در اقتصاد ایاالت متحده به نفع مردم  ۀاستقبال می کنند و این نشان دهند

طبقه کارگر است. در مقابل، منتقدان حزب محافظه کار جمهوری خواه برنامه های بایدن را محکوم 

ایاالت متحده را به سمت "سوسیالیسم" سوق می دهد. سیاست های اقتصادی این دولت  کهمی کنند 

  ا مترقی هستند؟ آیا آنها سوسیالیست هستند؟را چگونه می بینید؟ آیا آنه
 

در تالش است راهی بایدن رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت،  تأسی از روش لین کاول: به وک

که  شرایط سیاسی که  برای پیشبرد سرمایه داری ایاالت متحده در شرایط بحرانی پیدا کند، هرچند

از اکثریت "مردم" پیمایش با و قاطعانه و سریع  ،روزولت را اجازه داد تا با حفظ سرمایه داری

حمایت  او غیر محتمل است که اکنون وجود ندارد. ( سفید پوستان)در آن زمان عمدتا حمایت نماید 

ای مهم ه بدست آورد، در حالیكه سایر پیشنهاد بنائیزیر ۀتقسیم شده برای الیح کانگرسكاملی از 

 بدور افگندن گفتار هایوی در بدو ورود مرده است مگر اینكه اکثریت دموکراتها در کنگره اقدام به 

  کرده اند.رد  حالاقدامی که بایدن و تعدادی از دموکرات ها  تا  نمایند،قانون اساسی  طوالنی ضد
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که یک انحطاط عمومی وجود دارد ال: به نظر میرسد در گفتمان های سیاسی در ایاالت متحده سو

بایدن و حزب دموکرات وی توسط جمهوری  . عادی است امردر آن تصورات غلط و تحریفات 

خواهان به عنوان "چپ چپ" و حتی "مارکسیست" مورد تحقیر قرار می گیرند. حزب دموکرات 

در ایاالت  سیاسی رایج ء برداشت های بایدن را چگونه تعریف می کنید؟ چه عواملی باعث سو

  متحده می شود؟
 

دست نخبگان سرمایه دار حاکم است. به لین کاول: گفتمان سیاسی در ایاالت متحده همچنان در وک

از اندیشه های سوسیالیستی، مارکسیستی یا کمونیستی در جریان اصلی  واال ترویج ، هیچ این ترتیب

، یا فرهنگ عامه و غیره. تعلیم و تربیه ایاالت متحده وجود ندارد، خواه از طریق رسانه ها، قانون،

یس، "لیبرال ها" و غیره به هار-بایدن ، ادارۀیا تحقیر دموکرات ها حقیر ساختنکوچک شمردن، 

غیر و عنوان سوسیالیست ها، کمونیست ها، مارکسیست ها، چپ های افراطی، شیطان پرستان 

قدیمی استفاده شده توسط سرمایه داران و طرفداران آنها برای پیشبرد برنامه های   تاپهمسیحیان  

 جزئی از این باالخصالبته ترمپ  در طول دهه ها مورد استفاده قرار گرفته است.  آنهاهای سیاسی 

 یبی است.نوع عوام فر
 

ی از سیارتفکرات اساسی سیاسی، مسئله را برای حل ب ءسوال: آیا موافقت می کنید که چنین سو

  مریکا بیشتر سازد؟اناتوانی های اجتماعی و اقتصادی 
 

لین کاول: در بخش عمده ای از تاریخ ایاالت متحده، نخبگان سرمایه دار حاکم توانسته اند خود وک

را به عنوان رهبران و مدافعان یک ملت بزرگ که روشنگری، علم، سکوالریسم، مشروطیت و 

یعنی تا  -معرفی بدارنددموکراسی را در سراسر ایاالت متحده و جهان گسترش می دهند، قهرمان 

مایه ی سفید و ایدئولوژی سرتا وقتیکه برتر. نکردواقعی را بررسی  ۀکه هیچ کس واقعاً سابقزمانی

، یا حداقل کسانی که از نظر سیاسی مربوط به حفظ آن بودداری بر فرهنگ ایاالت متحده حاکم 

، خود را به یک امپراتوری گسترش داد، ادعا شناخت، ایاالت متحده حد و مرز نمی میشدندفرهنگ 

، دندزدست و پا می در بدبختی که میلیونها نفر  بهو از این رو،  شدهمسلط  ءد که خود بر فضاکر

شروع به ترکیدن، فرو  ساختاراصلی این  قسمت هایدر ابتدا به تدریج و سپس به زور  . امید داد

نژادی، جنسیتی و طبقاتی کرد زیرا دانش و آگاهی از  ساحات در  باالخصریختن و از کار افتادن، 

 به همه آشکار شد.  سیستم حاکم  این وضعیت غیر طبیعی و غیر قابل اصالح در شرایط وجودی
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، یادی، شاعمال نفوذاز طریق تفرقه،  -تا چه اندازه نخبگان حاکم می توانند به کنترل خود ادامه دهند 

یا سرمایه داران ایاالت متحده قادر خواهند بود بر همه مخالفان آ -، نیرنگ و سایر اقداماتفریب

از قدرت حاکمان را  سوالسیاسی بسیاری از مردم  یتغوبل .حکومت مستمر خود پیروز شوند

ماهیت سیستم سیاسی ایاالت متحده دموکراسی سرمایه داری  که وقتی مشخص شد .افزایش می دهد

 ۀاست، یعنی نظامی که به طور مداوم فقط برای منافع طبقه سرمایه دار کار می کند، پس وظیف

در مزرعه به طور فزاینده  نسرینو  رحیم، کریم، حامد، محمود خوشحال ساختن افرادی بطور مثال 

  ای دشوار می شود.
 

  ن معضل اجتماعی و اقتصادی فعلی ایاالت متحده را در چه می بینید؟سوال: بزرگتری
 

ین کاول: اختالفات طبقاتی یا عدم تقارن ثروت و قدرت در ایاالت متحده در باالترین سطح خود ولک

تنش های کردن و مهار نمودن  " قرار دارد. آشتیئیاز اواخر قرن نوزدهم به اصطالح "عصر طال

  باید نخبگان حاکم را شبانه بیدار نگهدارد.یقیناً که اجتماعی  تحرکچنین در ذاتی 
 

 است. در واحدبه عنوان یک نتیجه از این تقسیمات طبقاتی، کشور به طور کلی فاقد یک هدف 

حالیکه سرمایه داران نسبت به چه کسی و به چه چیزی برای دستیابی به آن اطمینان و امید دارند، 

همه چیز  .مورد بی توجهی قرار گرفته اندو  س می کنند که رها شده ران احسابه طور کلی کارگ

توسط سیستم سیاسی و نه دو حزب اصلی سیاسی آن نمایندگی میشوند. در  گرفته شده و نهاز آنها 

حالیکه کشوری مانند چین مدرن ادعا می کند که برای طبقه کارگر خود حکمرانی می کند و می 

مایان نمباهات کند، ایاالت متحده با یک ستراتژی حالت یت کننده از این حما دست آورد هایتواند از 

  به راه می اندازد. علیه طبقه کارگر را ، جنگ بی پایان برای تقسیم و تسخیر
 

اقتصادی مناسب که مشکالت اجتماعی فعلی ایاالت متحده را به  ۀیک برنام در مورد سوال: شما 

  طور موثر حل کند، چه پیشنهادی دارید؟
 

، نهادها و جریاناتو انتقادی  عمیقلین کاول: به طور خالصه، دموکراسی بیشتر و ارزیابی کو

  دموکراتیک ما چه در داخل و چه در خارج. به اصطالحروابط 
 

 ،ستید که اگر ایاالت متحده این مشکالت را به طور موثر برطرف نکندآیا شما نگران ه :سوال

  مریکا خواهد شد؟ادر جامعه  زهرآگینبازگشت ترمپ منجر به ایجاد تفرقه و درگیری 
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، است که دو حاکم مخالف نمی توانند همزمان بر یک 101این یک سیاست ابتدائی لین کاول: وک

 مخالف نمی اجتماعی -که دو سیستم اقتصادییهمانطورت کنند، حکومجمعیت و سرزمین یکسان 

تا زمانیکه اقتدار سیاسی در جامعه  ،توانند به طور نامحدود در یک جامعه واحد پایدار بمانند. ازینرو

  مریکا زیر سوال برود، بی ثباتی دستور روز خواهد بود.ا

 

 پایان

 

 


