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سناتور هولينگ در اين مصاحبه تا آنجا پيش رفت آه به اين 
واقعيت تكان دهنده اذعان آرد آه بسياري از لوايح آنگره آمريكا 

 و وآالي مدافع انحصارات (Lobbyists)مستقيما توسط دالالن 
نگره آه مرهون آنها هستند بايد اين نوشته ميشوند و نمايندگان آ

 لوايح را به تصويب رسانند
 
 

 توسط هيئت  تنهاآن نه" دو حزبي"از آنجا آه انتخابات رياست جمهوري آمريكا و سيستم 
جهان "حاآمه آمريكا و بلندگوهاي قدرتمندش بلكه به وسيله ي بخش وسيعي از روشنفكران 

امعه بشري و نمونه ي دمكراسي واقعي پذيرفته  اوج تكامل ج،به عنوان قله ي تمدن" سوم
فراواني خاك به چشم مردم جهان پاشانده شده اما براي يك ناظر شده و در اين راه مقادير 

خارجي آه اين نمايش را سالهاي سال از نزديك مشاهده آرده است پذيرش اين ادعا هم 
زيابي انتخابات اخير  بي مناسبت نيست آه پيش از ار،تعجب انگيز و هم تاثرآور است

 سال پيش به مناسبت انتخابات سال 12رياست جمهوري، بخش هايي از مقاله اي را آه 
ــ انتخاباتي آه بيل آلينتون را به آاخ سفيد فرستاد ــ نوشته ام به عنوان مقدمه در اينجا 1992

ميشود ياد  2004 و 2000 آن به درسهاي تازه اي آه از انتخابات سالهاي  ازنقل آنم و پس
 . گرفت بپردازم

در آمريكا هر چهار سال يك بار به مناسبت انتخابات رياست جمهوري نمايش بزرگي برپا "
ميشود آه در آن صدها ميليون دالر خرج ميشود، صدها نطق پر طمطراق ايراد ميشود، 
 دهها هزار بادآنك به هوا ميرود و هزاران آهنگ وطن پرستانه در حال تكان دادن پرچم

ت تاثير آن حميليونها آمريكايي اين نمايش را نظاره ميكنند؛ بعضي ت. آمريكا خوانده ميشود
 و خشم به  قرار ميگيرند بعضي ديگر بي تفاوت به آن نگاه ميكنند، برخي نيز با شك و ترديد

آمريكا سري به " اآثريت خاموش"در اين نوشته سعي خواهد شد به همراه . . . آن مينگرند 
ده اين نمايش بزرگ بزنيم و واقعيات را قدري به دور از نطقهاي انتخاباتي و بالن ها پشت پر

براي چنين آاري الزم است ابتدا اشاره اي مختصر به . و بادآنك هاي رنگارنگ مشاهده آنيم
 . بنيانهايي آنيم آه نظام سياسي حاآم بر آمريكا روي آن پايه گذاري شده است

و قانون ) 1776( جمهوري آمريكا يعني نويسندگان اعالميه استقالل ميدانيم آه بنيانگذاران 
 John)، از نظر فلسفه سياسي و ديدگاه اجتماعي سخت تحت تاثير جان الك )1787(اساسي 

Locke)انگليس آه خود از 17اين نظريه پرداز قرن .  پدر فلسفه ليبراليسم غرب بوده اند 
 و زمينداري، ثروت و مكنت آالني در قاره  حريرتطريق رباخوري، تجارت برده، تجار

جديد به هم زده بود، از سهامداران اوليه بانك انگليس و در عين حال تدوين آننده قانون 
 8 مطابق قانون اساسي فوق اشرافيتي مرآب از )1( بود 1660اساسي ايالت آارولينا در سال 

رولينا ميشدند و هم بر آن  درصد از زمينهاي حاصل خيز آا40بارون ثروتمند، هم صاحب 



حقوق سياسي ، دولتدر فلسفه سياسي جان الك از وجود . ايالت حاآميت پيدا ميكردند
و سرمايه ناديده  به شدت حمايت ميشود اما نابرابري هاي مالكيت، ثروت قانون و "مردم"

ه گفته  سپرده ميشود بي آنكقانونگرفته شده و حل مسئله اين نابرابريهاي اجتماعي به دست 
 توسط آدام بخش از جامعه ــ آه در يك سوي آن حقوق سياسي و اين اين قوانينشود آه 

اقليتي آوچك از صاحبان ثروت و سرمايه و در سوي ديگر اآثريتي بزرگ از ناداران قرار 
و يا در جامعه اي آه در آن تمام اهرمهاي  )2(. گرفته ـ نوشته شده و به مرحله اجرا درميآيد

 اقليتاسي، اقتصادي، فرهنگي و تبليغاتي و دستگاههاي سرآوب زير سلطه آن قدرت سي
به .  باشندحقوق مساوي و داراي برابرميتوانند در برابر آن قوانين  "تمام مردم"است چگونه 

 جان الك در نوشته هايش صحبت از موقعي آه"قول يكي از اعضاي پارلمان انگليس 
 نجبايم بلكه طبقه متوسط، صاحبان صنايع، تجار و ميكرد منظورش نه توده مرد" مردم"

 )3(." مناطق روستايي بود
 را زير مهار ي، طبقه ثروتمندي آه آولوني هاي انگليس1760سالهاي دهه ي با فرا رسيدن 

 سال تجربه را پشت سر گذاشته و شگردهاي فراواني براي 150و آنترل خود داشتند، 
اين طبقه ثروتمند در عين حال آه بيم و هراس . ودندحاآميت بر اين سرزمين فرا گرفته ب

فلسفه ليبراليسم جان الك . هايي در دل داشتند اما راههاي مقابله با آن را نيز فرا گرفته بودند
تطابق تقريبا آاملي با خواستها و منافع اصلي اين طبقه داشت و بنابر اين پياده آردن اين 

 . بيم و هراس ها آامال طبيعي بودج آن نظرات به عنوان بهترين نسخه براي عال
 ايالت اوليه در شرق آمريكا 13بنيانگذاران جمهوري اياالت متحده پس از استقرار در 
 سرزمين جديد حل آنند آه در رميبايست چند مسئله اساسي را براي تضمين تسلط خود ب

 : راس آنها سه مسئله قرار داشت
مت نابودي بقاياي بوميان اين سرزمين آه از آشتارهاي ــ تسخير بقيه سرزمين آمريكا به قي1

 ــ چرا آه دولت انگليس مطابق معاهده  دسته جمعي قبل از آن جان سالم به در برده بودند
مين آمريكا از آوههاي آپاالچي به آن طرف را ز به بوميان قول داده بود آه بقيه سر1763

 . اهد گذاشتدر دست آنها به عنوان مالكين اصلي اش باقي خو
ــ به شورش و طغيان بردگان سياه پوست و اجيران سفيدپوست آه ابعاد وسيعي به خود 2

گرفته بود و به همكاري و همدلي آه ميان آن دو از يك سو و بوميان از سوي ديگر ديده 
 . ميشد ميبايست پايان داده ميشد

وپا و از آليسا و تاج و تخت اين طبقه مي بايست از قيد و بندهاي بقاياي فئوداليسم ارــ 3
استقالل . انگلستان رها ميشد تا با آزادي آامل ثروتها و سرمايه هاي خود را مستقال رشد دهد

از انگلستان، دامن زدن به روحيه ميهن پرستي نسبت به وطن جديد و دامن زدن به احساسات 
 جديد آولوني نشين نژادپرستي سفيدپوستان، حالل مشكالت سه گانه فوق بود و اآنون طبقه

 . هم تجربه آافي براي حكومت آردن را در آستين داشت و هم فلسفه جديد جان الك را
 نفر امضاآنندگان قانون اساسي آمريكا نشان 55  درباره (Ch. Beard) درتحقيقات عظيم چارلز ِب

ري و  آه اينان تقريبا همگي برده دار و ثروتمند، بعضي تاجر، بعضي وآيل دادگست ميدهد
 درصد از آنان 69. پزشك و برخي ديگر رباخوار و از زمينداران بزرگ زمان خود بوده اند

  )4(. مقامات بااليي در دستگاه استعماري انگليس داشته اند
طرز تفكر و فلسفه سياسي اين قشر حاآمان جديد ارتباط تنگاتنگي با مكان و امتيازات 

رئيس جمهور آمريكا و ثروتمندترين مرد جرج واشنگتن اولين : اجتماعي آنها داشت
آمار آن روز خرج مطابق .  برده بود216 زمان خود بود آه شخصا صاحب ييآمريكا

 بي جهت )5(!  دالر بود257 دالر در سال و درآمد ساالنه از هر برده 12نگهداري هر برده 



يل آنفدراسيون شايد ما در موقع تشك: "نيست آه او فلسفه سياسي خود را چنين بيان ميكند
تجربه نشان داده است آه انسانها . خود، نسبت به طبيعت بشر بيش از حد خوشبين بوده ايم

بدون آاربرد زور دست به اتخاذ تصميمات و اجراي اموري آه دربرگيرنده باالترين منافع 
 رئيس جمهور آمريكا آه وآيل دادگستري و جزو جان آدامز دومين )6(." آنهاست نميزنند

تمندان و صاحب امتيازات زمان خود بود قربانيان آشتار معروف بوستون به دست ثرو
ان ممشتي بچه هاي بي سر و پا و سياه پوستان و رنگين پوستان و عوا"انگليس ها را 

 توماس جفرسون سومين رئيس جمهور آمريكا از ثروتمندترين مردان آن )7(.  ناميد"خودسر
الكساندر هاميلتون . نفر آنها در منزل او خدمت ميكردند 25 برده بود آه 185روز و صاحب 

از افراد برجسته بنيانگذار، دوست نزديك جورج واشنگتن و اولين وزير خزانه داري آمريكا 
تمام جوامع به يك اقليت و يك اآثريت : "ديد فلسفي خود را راجع به مردم چنين بيان ميكند

توده هاي مردم گروه اآثريت نيز . آزادگان هستند گروه اقليت ثروتمندان و پا.تقسيم ميشوند
چنين شعاري عليرغم اينكه وسيعا تكرار .  گفته ميشود آه صداي اآثريت صداي خداست.اند

توده هاي مردم سرآش و دمدمي مزاج اند و به . شده و مورد قبول قرار گرفته، واقعيت ندارد
ه طور مشخص و دائمي بايد به بنابر اين حق حكومت آردن ب. ندرت قضاوت درست ميكنند
  )8(." بخش اول جامعه داده شود

اما شايد هيچ يك از بنيانگذاران و امضاآنندگان قانون اساسي آمريكا فلسفه سياسي خود را 
 يعني اولين رئيس ديوان عالي آشور اياالت متحده بيان نكرده (J.Jay)آشكارتر از جان جي 

 جامعه افرادي برگزيده و بهتر از طبقات پايين جامعه او عقيده داشت آه طبقات باالي. باشد
 )9(." آنان آه صاحبان اصلي آشورند بايد بر آن آشور نيز حكومت آنند: "او ميگويد. اند

 درصد باالي خانواده 1صاحبان اصلي آشور در زمان جان جي اقليت آوچكي بودند آه فقط 
 . وت آن ايالت در تصاحب آنها بود درصد از ثر44هاي ماساچوست را تشكيل ميدادند اما 

 استاد تاريخ دانشگاه آلمبيا، بنيانگذاران جمهوري (E.Foner)مطابق تحقيقات اريك فونر  
"  آه احساسات و نه تعقل بر آن حاآم استشرذات فسادپذير و سودجوي ب"آمريكا، معتقد به 

عي يعني دادن حق تعيين دموآراسي واق"بودند و بر پايه چنين اعتقادي بود آه از نظر آنها 
سرنوشت مردم به خودشان امري ناشدني به نظر ميرسد و منظور آنها از دمكراسي عبارت 

 )10(!" توسط اقليتي است آه ذاتشان فسادناپذير است" فسادپذير"از تعيين سرنوشت اآثريت 
نشان وسيع سالهاي اخير درباره ريشه هاي قانون اساسي آمريكا بي جهت نيست آه تحقيقات 

 ميشود، (We The People)" ما مردم"ميدهد آه از نظر نويسندگان اين سند، موقعي آه صحبت از 
منظور اقليت صاحب ثروت و قدرت مردان سفيدپوست طبقه متوسط و باالي انگلوساآسوني 

 از تاج و تخت و آليساي انگليس و ديگر قيد و بندهاي آزادبود آه مي بايست از يك سو 
زنان، بوميان، افريقايي تبارها و ( از اآثريت مردم آزادپا و از سوي ديگر فئودالي ارو

قانون اساسي آمريكا . به تجمع ثروت و سرمايه بپردازند) اجيران و بي چيزان سفيدپوست
 . است" دمكراسي"ها و چنين " آزادي"تبلور چنين 

ن تازه پس از سال گرچه زنان آمريكا پس از جنگ اول جهاني و آفريقايي تبارها و بوميا
 به دنبال مبارزات عظيم زنان در سراسر جهان و اوج گيري مبارزه سياهان براي 1965

 دست آوردن حقوق اوليه مدني، حق راي دادن به دست آوردند اما به  رفع تبعيض نژادي و به
 سال از نوشتن قانون اساسي هنوز هم 200جرأت ميتوان گفت، اآنون پس از گذشت بيش از 

منتها اآنون از نظام دو حزبي و ماشين "  اين آشورندحاآمان اصلي آشور حبان اصليصا"
حال پس . حزبي براي تداوم و تحكيم تسلط خود و مشروع جلوه دادن اين نظام استفاده ميكنند

 . از اين مقدمه به چند و چون انتخابات اخير رياست جمهوري آمريكا ميپردازيم



 
قعي دمكراسي آمريكا بايد ماهيت واقعي انتخابات رياست براي پي بردن به محتواي وا
يادآوري اين نكته الزم است آه در نظام سياسي اياالت . جمهوري اين آشور را شناخت

 . متحده، رئيس جمهور از قدرت سياسي استثنايي برخوردار است
دنه اصلي  نفر مهره هاي اصلي دولتي آه ب6000چرا آه نه تنها طبق قانون اساسي در تعيين 

هاي جهان را تشكيل ميدهد نقش تعيين آننده ) ديوانساالري(يكي از بزرگترين بوروآراسي 
را وتو آند و حق ) آنگره(دارد بلكه ميتواند بسياري از لوايح تصويب شده توسط قوه مقننه 

نيز به ) ديوان عالي آشور و ديگر قضات عاليرتبه(انتخاب مهره هاي اصلي قوه قضائيه 
به سخن ديگر در نظام سياسي آمريكا قوه اجرائيه در ميان سه قوه اصلي . وستعهده ا

حكومتي قدرتمندترين بخش و رئيس جمهور مهره اصلي آن است و نقشي تعيين آننده در 
 . سياستهاي داخلي و بويژه خارجي دارد

 
 رئيس جمهور آمريكا چگونه انتخاب ميشود؟ 

رياست جمهوري الاقل در يك قرن نوشت انتخابات سر: ــ تعيين آانديداي رياست جمهوري1
اخير توسط دو حزب جمهوريخواه و دموآرات تعيين شده است ــ خواهيم ديد آه با 

 . رويدادهاي دراماتيك سالهاي اخير، آمريكا عمال به سوي سيستم تك حزبي پيش ميرود
ـ جز اين دو حزب در تاريخ آمريكا ــ برخالف بسياري ديگر از آشورهاي پيشرفته صنعتي ـ

عمال هيچ حزب ديگري توان عرض اندام نداشته است و اين دو حزب نيز با گردش به 
 به اين سو اساسا منافع انحصارات آمريكا و 1980ه ي راست شديد حزب دمكرات از ده

بازار مالي نيويورك را نمايندگي ميكند و تنها تفاوت آنها، اختالف بر سر شيوه مديريت منافع 
صاحبان "ستهاي سهامداران اصلي اين انحصارات يعني اداره ثروتها و سرمايه هاي و خوا

 . است" اصلي اين آشور
رهبران، گردانندگان و فعاالن سطح باالي اين دو حزب ارتباط تنگاتنگي با مديران 

شرآت مردم . انحصارات و افراد ثروتمند و پرنفوذ در سطح محلي، ايالتي و آشوري دارند
دن ماشين حزبي جمهوريخواه و دمكرات ناچيز است و به طور آلي با آنكه مردم در گردان

ناچارند به يكي از آانديداهاي اين دو حزب راي دهند اما خود در تعيين سياستهاي اين دو 
حزب نقش چنداني ندارند و تعيين اين سياستها به دست عده ي آوچكي از سياستمداران و 

آانديد رياست . ه ي نزديكي با مراآز ثروت و قدرت دارندآنهايي سپرده ميشود آه رابط
جمهوري در باالترين سطوح و توسط اين سياستمداران تعيين ميشود و سپس به مردم آمريكا 

 . ميشود" عرضه"
 
 ــ مخارج انتخابات 2

در آمريكا چنان ابعادي دارد آه براي ديگر آشورهاي پيشرفته صنعتي مخارج انتخابات 
تعيين ميزان دقيق . است و هر سال هم ابعاد تصورناپذيرتري به خود ميگيردتصورناپذير 

مخارج انتخابات تقريبا غيرممكن است چرا آه بسياري از اقالم آن يا نهفته در بودجه هاي 
رسمي و غيررسمي دولتي در سطح فدرال، ايالتي و واليتي است و يا به صورت مخارج 

بدين ترتيب براي . ان است و آامال مخفي ميماندشرآتهاي بزرگ و آوچك پنه" متفرقه"
تخمين تقريبي اين مخارج بايد به گفته ها و نوشته هاي منعكس شده در دستگاههاي ارتباط 

 . جمعي خودشان تكيه آرد



، با آنكه دير وارد مبارزه 1992راس پرو يكي از آانديداهاي سه گانه رياست جمهوري سال 
ه خود را آنار آشيد، به گفته ي خودش و ديگر منابع، نزديك به انتخاباتي شد و پس از چند ما

 انتخاباتي آلينتون در تهزينه مبارزا.  ميليون دالر صرف فعاليتهاي انتخاباتي خود آرد100
 ميليون دالر تخمين زده شده است در حالي آه تعيين مخارج انتخاباتي 200آن سال نزديك به 

چرا آه او عالوه بر مخارج ظاهري از آليه وسايل و جرج بوش اول تقريبا غيرممكن بود 
در مجموع مخارج انتخاباتي . امكانات دولتي براي مبارزات انتخاباتي خود استفاده آرد

 ميليارد دالر تخمين زده يك، 1992هاي آنگره و غيره در سال ارياست جمهوري و آانديد
 به 2004د دالر رسيد و در سال  به سه ميليار2000اين مخارج در انتخابات سال . شده است

 !  ميليارد دالر تخمين زده شد4
 : به راستي چرا انتخابات در آمريكا نياز به چنين مخارج هنگفتي دارد؟ آشكار است آه چون

هاي تعيين شده از طرف دو حزب چنان جدا از مردم و براي آنان بيگانه و ا آانديد :الف
 عظيم از طريق دستگاههاي تبليغاتي بايد به مردم ناشناخته اند آه فقط با صرف هزينه اي

 . شود" عرضه"شده يا به عبارت ديگر چون هر آاالي ديگر به آنان " شناسانده"
آانديد مردم نبوده و توسط ماشين حزبي تعيين ميشوند از آنجا آه آانديداهاي مربوطه، : ب

وظيفه اساسي به دستگاههاي بنابر اين خود مردم در شناساندن آنها تقريبا نقشي نداشته و 
از اين رو داشتن . ارتباط جمعي سپرده ميشود و مردم نقشي منفعل و نظاره گر پيدا ميكنند

 . توان مالي در انتخاب شدن نقش اساسي و تعيين آننده پيدا ميكند
اثرات منفي و ضدمردمي چنين سيستمي را آشكارا در اين واقعيت ميتوان ديد آه آانديداهاي 

 شده اي آه به مدت چندين دهه در راه منافع مردم ــ و در تقابل با انحصارات بزرگ شناخته
ــ فعاليت آرده و در سطح آشور به خاطر خدماتشان محبوب مردم اند، افرادي چون رالف 

ال و اص2004 و آانديد مستقل در سال 2000 حزب سبز در سال اي  آانديد(R. Nader)نادر 
فرصت پيدا نميكنند چون آانديداهاي حزب جمهوريخواه و دمكرات نظرات خود را به گوش 

داشتن توان مالي نيز مستلزم . الزم را ندارندو چشم مردم آمريكا برسانند، چرا آه توان مالي 
نه تنها آن بلكه در بحث و جدلهاي تبليغاتي و پر . دفاع از منافع انحصارات است و نه مردم

 هفته ي قبل از انتخابات صورت ميگيرد  صداي ميان آانديداهاي دو حزب آه در چندسر و 
و تنها فرصتي است آه دهها ميليون نفر از مردم آمريكا از طريق تلويزيون اين بحث و 

 به رالف نادر نه تنها اجازه شرآت ندادند بلكه از ورود 2000جدلها را تماشا ميكنند در سال 
 حزب دمكرات تا 2004در سال .  اين بحث و جدل ها جلوگيري آردندياو به سالن برگزار

احزاب سبز، . آنجا پيش رفت آه قويا از او خواست خود را از مبارزات انتخاباتي بيرون آشد
 خود را دارند به دليل نداشتن اي و احزاب سوسياليست آه هر يك آانديد(Libertarian)آزاديخواه 

 . رده، اصوال در سطح آشور ناشناخته ميمانندتوان مالي براي تبليغات گست
الزم به تذآر است آه دستگاههاي ارتباط جمعي قدرتمند آمريكا در دست تعداد انگشت 

اري انحصارات غول آسا متمرآز شده اند آه سرنوشت انتخابات آمريكا عمال توسط آنها شم
رامليتي يعني جنرال  شرآت غول آساي ف5تلويزيونهاي آمريكا در انحصار . تعيين ميشود

 و A.O.L  (CNN) تايم ـ وارنر ــ،  (CBS)واياآوم   ، (ABC)والت ديسني ،  (NBC)الكتريك 
راديوهاي آمريكا نيز در دست دو شرآت غول . است(FOX) ري روپرت مرداخ خبامپراتوري 

و جدايي ناپذير رابطه ي تنگاتنگ .  متمرآزاند(Sinclair) و سينكلر (Clear Chanel)آساي آلير چانل 
به دليل آنكه منبع درآمد (اين شبكه هاي راديو تلويزيوني با انحصارات و شرآتهاي آمريكايي 

 . شكار استآبر همگان ) آنها از طريق تبليغات تجارتي براي اين شرآتهاست
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 آمريكا براي انتخاب بدين ترتيب وقتي آه دستگاههاي ارتباط جمعي و انحصارات بزرگ

به .  بسيج ميشوند در واقع هيچكس در برابر آن آانديد توان مقاومت نخواهد داشتيآانديداي
 افراد سرشناس، شناخته شده در 2004طور مثال در ميان آانديداهاي حزب دمكرات در سال 

  دين وجود داشتند آه اولي  چون دنيس آوسي نيچ و دآتر هاواردمحبوبيسطح آشور و 
نماينده ترقيخواه آنگره آمريكا و دومي استاندار ايالت ورمونت است و هر دو در مبارزات 
انتخاباتي دور اول حزب دمكرات توانستند از طريق بسيج صدها هزار فعال انتخاباتي جوان، 
ميليونها دالر از مردم عادي پول جمع آوري آنند و دست به تبليغات وسيع براي آانديداتوري 

د اما چون اين دو از ابتدا به مخالفت با حمله آمريكا به عراق برخاسته بودند، خود زنن
دستگاههاي ارتباط جمعي از اواسط مبارزات انتخاباتي يا آنها را منزوي آردند و يا دست به 

ترديدي نيست آه ماشين . تبليغ عليه آنها زدند و باالخره توانستند آنها را از صحنه به در آنند
آانديد حزب " بي خطرترين"راتها نيز در منزوي آردن اين دو و حمايت از حزبي دموآ

يعني جان آري نقش داشت اما به نظر ميرسد آه نقش دستگاههاي ارتباط جمعي در خدشه 
 . دار آردن چهره آنها با استفاده از اشتباهات آوچك شان نقش تعيين آننده داشت

 مخالفت دي از جورج بوش ــ با وجوحمايت بي چون و چراي دستگاههاي ارتباط جمع
اآثريت مردم آمريكا از سياستهاي داخلي و خارجي او ــ چنان آشكار بود آه خود تبديل به 

بودن انتخابات " دمكراتيك"عاملي براي باال بردن آگاهي مردم آمريكا و جهان در مورد 
ن، تعيين آننده و نقش سهمگي. دستگاههاي ارتباط جمعي اين آشور شد" بي طرفي"آمريكا و 

نابودگر دستگاههاي ارتباط جمعي آمريكا در ايجاد ذهنيت مردم، آماده آردن آنها براي 
پذيرفتن سياستهاي تجاوزگر دولت بوش در سراسر جهان، تعيين اولويت ها و دستور آار 
سياست دولت ــ چه در سطح محلي، چه آشوري و جهاني ــ چنان است آه اآنون ادبيات 

نقش انحصارات غول آساي ارتباط جمعي .  اين مورد ميتوان در آتابخانه ها يافتوسيعي در
و پيوند آنها با ديگر انحصارات عظيم ــ بويژه انحصارات نفتي، اسلحه سازي، شرآتهاي 
دارويي، توليدآنندگان وسايل ارتباط جمعي راه دور و بانكها ــ چنان است آه بسياري از 

 . اه گريزي از تار عنكبوت اين انحصارات نيستمردم آمريكا فكر ميكنند ر
 نماينده خيلي قديمي و دست راستي از آنگره جنوب آمريكا آه اآنون (Holling)سناتور هولينگ 

خود با ) 2004  دسامبر12( سالگي در حال بازنشستگي است در مصاحبه اخير 86در سن 
ات تكان دهنده اي ف اس اعترا.بي. تلويزيون سي"  دقيقه60"مايك واالس خبرنگار برنامه 

درباره رابطه تنگاتنگ سناتورهاي آمريكايي با انحصارات آمريكايي آرد آه حاوي درسهاي 
او اقرار آرد آه فقط ورود به مبارزه انتخاباتي براي نمايندگي .  استاهميتيبسيار پر   

او اضافه . ل دارد ميليون دالر پو10 تا 8الاقل نياز به ) نه رياست جمهوري(آنگره آمريكا 
آرد آه تنها آساني ميتوانند چنين مبالغي را تهيه آنند آه مورد حمايت شرآتها و انحصارات 

به اقرار او هنگامي آه . آمريكايي يا ثروتمندان محلي و يا افراد پرنفوذ وابسته به آنها باشند
 پاسخگوي  شود بايدآانديدي چنين پول آالني از چنين منابعي دريافت آند الجرم اگر انتخاب 

سناتور هولينگ در اين مصاحبه . منافع آنها باشد و نه آارگران و زحمتكشان و مردم عادي
تا آنجا پيش رفت آه به اين واقعيت تكان دهنده اذعان آرد آه بسياري از لوايح آنگره آمريكا 

مايندگان آنگره  و وآالي مدافع انحصارات نوشته ميشوند و ن(Lobbyists)مستقيما توسط دالالن 
 . آه مرهون آنها هستند بايد اين لوايح را به تصويب رسانند
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در آمريكا برخالف اآثريت قريب به اتفاق آشورهاي پيشرفته صنعتي دولت نه تنها به نام 
يم به دلسردي آنها نويسي مردم براي شرآت در انتخابات آمك نميكند بلكه به طور غيرمستق

اول آنكه . در اين زمينه الاقل دو عامل را ميتوان نام برد. نسبت به راي دادن آمك ميكند
اوراق نام نويسي شرآت در انتخابات براي واجدان شرايط فرستاده نميشود بلكه راي 

 طبيعتا آارگران و زحمتكشان و افراد آمتر تحصيل. دهندگان بايد خود به دنبال آن بروند
 فرصت الزم براي اين آار را دارند و نه انگيزه قوي براي شرآت در انتخابات نهآرده آه 

دوم آنكه روز راي . ، امكان مراجعه شان براي نام نويسي آمتر خواهد شد)به داليل فراوان(
اين هم مانعي بر سر راه . گيري آه نخستين سه شنبه ماه نوامبر است روز غيرتعطيلي است

در حالي آه در اآثريت بزرگ .  از آارگران شاغل به وجود ميآوردشرآت بسياري
 . آشورهاي ديگر روز انتخابات يا آخر هفته است يا در روز تعطيل

. موانع و مشكالت ايجاد شده بر سر راه راي دهندگان اما به هيچ رو به اينجا ختم نميشود
رها نه تنها شمار مكانهاي اآنون آشكار شده است آه در مناطق فقيرنشين و آارگرنشين شه

راي گيري آمتر از نقاط ديگر است بلكه ماشين هاي شمارش آراء نيز اغلب آهنه، از آار 
 و چه امسال 2000 چه در انتخابات سال ،عالوه بر آن. افتاده و يا دچار نقص و آمبود است

 اآثريت به  راي دهندگان رنگين پوست و فقيري آه موارد متعددي از ارعاب، فريب و تهديد
 اين مشكالت 2000پس از انتخابات رسواي سال . دموآراتها راي ميدهند ديده شده است

 . موجب اعتراض نمايندگان افريقايي تبار آنگره آمريكا شد
همه ي اين موانع طي سالها موجب آن گرديده است آه درصد شرآت آنندگان در انتخابات 

" جهان سوم"پيشرفته بلكه از بسياري آشورهاي آمريكا نه تنها از همه ي آشورهاي صنعتي 
آمار زير نشان دهنده ي اين .  سال اخير بي وقفه رو به آاهش رود40هم آمتر باشد و در 

 : واقعيت است
 درصد شرآت آننده  سال 

  1960          درصد63
  1964          درصد62
  1968          درصد61
  1972          درصد55
  1976          درصد54
  1980         درصد53
  1984       درصد53
  1988       درصد50
  1992       درصد54
  1992 نوامبر 5نيويورك تايمز : منبع

 
  تقلب آشكارـ ـ5

 را از انتخابات دوره هاي قبل جدا ميكند اين است 2004 و 2000اما آنچه انتخابات سالهاي 
 است براي فرستادن آانديداي راست افراطي حزب آه اآنون هيئت حاآمه آمريكا ناچار

واضح است آه اين تقلبات از . جمهوريخواه به آاخ سفيد دست به تقلب آشكار و گسترده زند
 چنان گستردگي پيدا آردند آه آوس رسوايي 2000سالهاي پيش وجود داشته اند اما در سال 

زم است جنبه ي ديگري از شيوه پيش از پرداختن به نوع تقلبات، ال. آن در همه جا پيچيد
راي : انتخاب رئيس جمهور آمريكا شكافته شود تا ماهيت غيردمكراتيك آن آشكارتر گردد



دهندگان آمريكايي روز دوم نوامبر هر چهار سال به آانديد رياست جمهوري و معاونش 
 راي ميدهند ــ (Electoral College)   مجلس برگزينندهمستقيما راي نميدهند بلكه به نمايندگان 

تعداد نمايندگان اين مجلس مساوي آل نمايندگان آنگره ــ سنا و مجلس نمايندگان ــ است يعني 
 نفر از نمايندگان اين 270بنابر اين هر آانديدي توانست راي الاقل .  نفر خواهد بود539

 معاونش مجلس را ــ آه در ماه دسامبر همان سال در واشنگتن گردهم آمده و رئيس جمهور و
راي دهندگان هر ايالت بر حسب آنكه . را انتخاب ميكند ـ بياورد، رئيس جمهور آمريكا ميشود

دمكرات يا جمهوريخواه باشند ميتوانند به تعداد نمايندگاني آه آن ايالت در سنا و مجلس 
 برگزيننده اين نمايندگان.  از حزب خود انتخاب آنند(Elector) نماينده برگزيننده  ،نمايندگان دارد

تعداد نمايندگان اياالت مختلف . حزب مربوطه تعيين ميشوند) آنوانسيون(قبال در آنگره 
 نماينده در آنگره دارد در حالي آه 50مثال آاليفرنيا بيش از . آمريكا بسيار متفاوت است

 آننده بدين ترتيب آنچه تعيين.  نماينده داشته باشد7 يا 6ايالت آوچك و دورافتاده اي ميتواند 
بلكه داشتن اآثريت در  (Popular Vote)انتخابات رئيس جمهوري است نه اآثريت آراء مردم  

از اين رو هر يك از دو حزب در درجه اول .   خواهد بود(Electoral Vote)مجلس برگزيننده 
آوشش ميكنند مبارزات انتخاباتي خود را طوري تنظيم آنند آه راي اآثريت مجلس 

اين مسئله ميتواند مشكالتي از نوع مشكل ايالت فلوريدا در . نصيب خود آنندبرگزيننده را 
 با آنكه ال 2000در سال . وردآ را به وجود 2004 و مشكل ايالت اهايو در سال 2000سال 

 ءچرا؟ چون آرا. گور راي اآثريت مردم آمريكا را داشته اما جورج دبليو بوش برنده شد
.  نماينده برگزيننده آن ايالت نصيب آدام آانديد خواهد شد29ه ايالت فلوريدا تعيين ميكرد آ

حزب جمهوريخواه با تقلب گسترده و آمك ديوان عالي آشور انتخابات فلوريدا را به نفع خود 
 را نصيب خود آند و جورج دبليو (Elector) نماينده 270تمام آرد و در نتيجه توانست راي 
، به عكس، جرج دبليو بوش اآثريت آرا را 2004 سال در. بوش را رئيس جمهور آمريكا آند

 270نصيب خود آرد اما اگر جان آري در ايالت اهايو اآثريت ميآورد ميتوانست راي 
 را داشته باشد و به آاخ سفيد راه يابد اما حزب جمهوريخواه باز هم با تقلب Electorنماينده  

 . م آردگسترده در آن ايالت جورج دبليو بوش را برنده اعال
حال آه اين عامل نسبتا پيچيده و غيردمكراتيك در انتخابات رياست جمهوري آمريكا را شرح 

بايد يادآور شد آه سيستم راي گيري و . چگونه صورت ميگيرد ببينيم تقلبات آشكار ،داديم
شمارش آرا در آمريكا برخالف ديگر آشورهاي پيشرفته، در اياالت و مناطق مختلف يك 

جالب اينجاست آه .  بلكه با روشهاي جور واجور و گاه پيچيده صورت ميگيرددست نيست
 ميليارد دالر بوده است، تخمين زده ميشود آه چنين سيستم 4گرچه مخارج انتخابات امسال 

راي گيري پيچيده و مشكل آفريني با مخارجي آمتر از يك ميليارد دالر ميتواند به سيستم 
در حالي آه سيستم راي . تغيير داده شود) برزيل و ونزوئالالاقل چون (مدرن و ساده اي 

 . گيري آنوني امكان تقلب را بسيار آسان تر ميكند
 و اما برخي از اين تقلبات شناخته شده آدامند؟ 

رم ابزار  ن. بيش از يك سوم از راي گيريها توسط ماشين هاي الكترونيك انجام ميشود: الف
(Software)ا توسط دو شرآت معروف توليد ميشود آه صاحبان آنها نه تنها از   اين ماشينها اآثر

طرفداران سرسخت حزب جمهوريخواه و شخص جرج بوش اند بلكه علنا اعالم آرده اند آه 
تمام تالشهاي مردم، نهادهاي مردمي و برخي اعضاي آنگره . اصرار دارند او انتخاب شود

 به راي دهنده مبني بر اينكه (Paper trail)ي  براي راضي آردن اين شرآتها به دادن مدرك آتب
در حالي آه برقراري چنين . راي او به حساب آدام آانديد رفته است با شكست روبرو شده



اآنون بدون هيچ ترديدي آشكار شده است آه با دست . سيستمي آامال امكان پذير و ساده است
 . ه نفع اين يا آن آانديد دست بردزار اين ماشينها ميتوان در شمارش آرا بفرم انبردن در 

، صدها هزار از آرا مردم به بهانه هاي مختلف 2004 و هم  2000هم در انتخابات سال   :ب
 . (absentee ballots) و رايهاي غائبين (Provisional)به دور ريخته شد، از جمله راي هاي موقت 

دن يا معلوم نبودن مكان راي موقت مربوط به آساني است آه به دليل مشكل در راي دا
و راي غائبين مربوط . معين، راي اش بالفاصله به حساب نميآيد تا تكليف آن بعدا معلوم شود

اين دور ريختن ها بيشتر در مناطق . به افراد ساآن خارج و يا بيرون حوزه راي دادن است
 .  فقيرنشين صورت ميگيرد

رنگين پوست به بهانه ي دروغين داشتن  محروم آردن صدها هزار نفر از راي دهندگان  :ج
 تقلبات گسترده از اين دست توسط روزنامه نگار و پژوهشگر .سابقه جنايي و ديگر بهانه ها

بهترين "عنوان   در آتابش زير(G.Palaste) ت سپاالگ سي گر. بي. بنگاه سخن پراآني بي
 را 2004 و 2000 سال اين خبرنگار انتخابات. آمده است" دمكراسي آه با پول ميشود خريد

 . به دقت مطالعه آرده و آتاب او بر پايه اين مطالعات نوشته شده است
حال سئوال اين است آه اگر هيئت حاآمه چنان اهرم هاي قدرتمندي در دست دارد آه 

 قضاوت يسالهاي سال است نمايندگان خود را به آاخ سفيد، آنگره آمريكا و آرسي ها
وانسته است نقاب دمكراسي بر چهره زند و نه تنها بخش وسيعي از ميفرستد و در عين حال ت

را نيز فريب دهد، چگونه است آه در سالهاي " جهان سوم"مردم آمريكا بلكه روشنفكران 
اخير نقاب از چهره برداشته و ناچار است دست به چنين تقلباتي بزند و مشروعيت سياسي 

 با زير پا گذاشتن قراردادها و قوانين بين خود را زير سئوال برد؟ اين سئوال در رابطه
 (Neocon)  نوالمللي، ميثاق هاي سازمان ملل و قانون اساسي آمريكا توسط محافظه آاران

 . حاآم نيز مطرح است
پاسخ اين پرسش در درجه اول اين است آه بحران ساختاري نظام سرمايه، هيئت حاآمه 

و زحمتكشان در  جنبش ترقي خواه آارگران آمريكا را بر آن داشته است آه براي سرآوب 
داخل و سلطه ي بالمنازع بر جهان هر قيمتي را بپردازد تا به زعم خودش بتواند بر اين 

تجربه چهار سال گذشته اما نشان داده است آه اين سياستها نظام سرمايه را . بحران فائق آيد
 ميليون انسان نشان داده و در بحراني عميق تر فرو برده و چهره واقعي آن را به صدها

و اين قدمي بزرگ . مشروعيت دولت و نظام حاآم بر آمريكا را آامال زير سئوال برده است
 . به پيش براي رهايي آل بشريت از اين نظام است
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