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  وداع راست با سیاست

  قلمی شده توسط کنستانتین زایبت،

  .منږخو. و: برگردان 

  ٢٠١١، سویس، ششم اگست سال جاری )Bund Der(" در بوند" ۀانتشار یافتھ در روزنام

بحرانی را دستکاری  افراطی جدیدی با تندروی بی سابقھ ییراست  .)ا. م. ا(آمریکا  ۀدر ایاالت متحد

برای محافظھ کاران کھنھ کاری کھ رونالد ریگان را بصفت . ل بروز آن میباشدمیکند کھ خود مسوو

  .قوی میباشد ۀبازدارند سمبول و قھرمان پذیرفتھ بودند نیز این یک حقیقت

  

  .کھ بازارھای مالی را از قیضھ رھا کرد و از آنطریق آزادی را بھ گروگان گرفت ١٩٨٧رونالد ریگن در سال 

  

او بیست سال تمام مدیر مسوول روزنامھ . ز استخوان خویش محافظھ کار استچارلس موور تا مغ

اکنون او بھ کاتولیسیزم رو . بود» تلگراف« ۀدر نشری وی و آخرین پست و محافظھ کار تندروھای 

. او ھمچنان بیوگراف مارگریت تاچر میباشد. استآورده و از جملھ مھمان ھای گرامی پاپ واتیکان 
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عنوان . موور یک مضمونی را بھ نشر رساند کھ تمام زنده گی او را زیر سوال میبرددو ھفتھ قبل 

  ".شاید حق بھ جانب چپی ھا باشد بھ این فکر افتاده ام کھ اخیراً من : "مضون

امروز اما . من بیش از سی سال ضرورت داشتم تا این سوال را در مقابلم قرار دھم: "موور مینویسد

ثروتنمدان ثروتمندتر میشوند اما : "و ادامھ میدھد" آیا چپ حق بھ جانب است؟ :باید این پرسش را بکنم

مردم کار  ۀھم. تنھا آزادی ثروتمندان استآن حاصل میشود  آزادی کھ از. حقوق مردم کاھش مییابد

انگشت شماری در ثروت شنا  ۀرا بسر میرسانند تا عد تضمینیطاقت فرسا میکنند و زنده گی بدون 

رھا، بارون ھای مطبوعات و داکراسی کھ باید برای اکثریت خدمت میکرد، جیب ھای بانکدمو .کنند

  ."سایر میلیاردر ھا را پر میکند

سالھای ھشتاد، یعنی در آنزمان، . خود نظر می اندازد ۀر بھ آغاز کار ژورنالیسیکی گذشتوبعد مو

 .صنفی را درھم کوبید –کارگری  و نھاد ھای نیدرھاھرنوع کنترول وا تاچر بازار ھای مالی را از 

نشان داد کھ چطور این وام ھا بحران : "و حاال مینوسید ه بودموور ھردوی این اقدام را پشتیبانی کرد

اگر  ولوکھ میخواھند ثروتمند شوند،  استبانکھا میدان بازی ماجراجوھای . آزادی از دست میرود

  ."نددیھ کنتا  آنھا را تحویلی ل ھای بتا نقش دیگران اینست . شود درین راه مصرفمیلیاردھا 

 انتخاب برمردوخ ھمیشھ : "، مینویسد)Murdoch(و در مورد متحد و شریک آندوران تاچر، مردوخ 

نھ این روزنامھ ھا  .اما روزنامھ ھای او اخبار رقت انگیزی را منتشر میکنند. دکید میکنتأحق خواننده 

  ".دمی آفرینن و شھرت صالحیت و قدرتخودش ، بلکھ تنھا برای شخص برای خواننده ھا

در حال حاضر : "افزایدمیو را تشریح میکند . ا. م. جمھوریخواه ھای ا آشکار انعطاف ناپذیری موور

البتھ کھ ما میتوانیم پرچمھای را  .یک لوکسیت در حال اضمحالل جلوه میکند ۀدموکراسی غربی بمثاب

با حروف روی آن پرچمھا در گوشھ ای اھتزاز درآوریم، اما  چاپ شده روی آنھا بھ» آزادی« ۀبا کلم

  ."»ساخت چین« نوشتھ شده است، کوچک

بھ بھ بازار ھای آزاد اعتماد کردیم،  کھناک است برای ما یک نومیدی خطر: "و چنین خاتمھ میدھد

  ." . . دداخواھند  بیشتر میدانآزاد  بھ انسانھایکھ این بازارھا بھانھ یی این
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  سیاست جایخلوص نیت ب

ًس خود را ابراز در آنطرف اوقیانوس اتالنتیک  یدیگر ھمزمان با او یک مقالھ نویس محافظھ کار یا

در مورد حزب » نیویارک تایمز« ۀکس، یک جمھوریخواه معتقد، در روزناموداوید برو. میکند

رچند کھ را، ھ ر آمدنانمنطق ک .)م. جمھوریخواه ھا( اعضای این جنبش: "خویش چنین مینویسد

اگر ھزار . آنھا برحق بودن دانشمندان را نیز نمیپذیرند .پیشنھاد ارایھ شده مثبت ھم باشد، نمیپذیرند

متخصص ھم برایشان بگویند کھ افالس و ورشکست شدن دولت عواقب وخیمی در عقب خواھد داشت 

  ."ھند، آنھا بھ این متخصصین گوش نمیداست ناچیز مالیاتکھ خیلی بدتر از بلند بردن 

موفقیت عظیم توسط  مجال برای یکبھ ھراس انداخت، از دست دادن چیزی کھ برووکس را 

 تقلیلمبنی بر  انتحاری رییس جمھور اوباما با  آنھا یک پیشنھاد تقری از جانب .جمھوریخواه ھا بود

مرفوع ، آنھم در حالیکھ کسرات مالیاتی نیز ازین طریق باید صرفھ جویی شدید راهاز بودجھ کسرات 

پیروزی سیاست  :پیشکش میشد ۀتحف ۀبود کھ برای آنھا بمثاب شانسیپیشنھاد  این .دمیگردید، رد ش

بجای آن اینھا ریسک سقوط دولت را در کشور خود  .صرفھ جویی آنھا و ایجاد درز در حزب مخالف

  .بھ خرید گرفتند

  چرا؟

". مایشات رادیویی است نھ قوانینن ھدف آنھا. "دیگر ھدف آنان نیستسیاست زیرا بھ نظر برووکس 

یعنی مبارزات خویش،  ۀانبھ قلمرو محافظھ کار ،مردم عصبانیت جمھوریخواه ھا بخاطر جلوگیری از

بیشتر بر نمایشات رنگین تر نسبت بھ  ،طرح مسایل مبرم عوضدر آن بانتخاباتی کھ ھمیشگی 

ش حد اعظم مشکالت را باید ایجاد کرد، برایانتخاباتی  مپاینکا خالفینی تکیھ صورت میگیرد کھ درم

  ".پنھاه بردند

د ترجیح توانست بدست آیرا بر نتایج ممکن کھ می ی سابقجمھوریخواه ھا وفاداری خویش بھ میتودھا

  .دادند

  در قدرت بودیست ھا -ذن

کھ در زبان چینی بشکل چن، در زبان کوریایی زه آن و در زبان ویتنامی تین  ،بودیزم یا ذن -ذن(

کار رفتھ، در قرن پنجم تقویم چینایی یک جریان یا خط عقیده وی مسیحی است کھ از بودیزم مھایانا ب
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 ۀاصطالح چینایی چن از کلم. ثر بوده استأبطور قابل مالحظھ از داویزم متنشئت کرده و 

معنی  تحت اللفظشده و  آورده "نھ - چن"بشکل سانسکریت دھیانا گرفتھ شده و در زبان چینایی 

و بھ عبارت دیگر  ین جریان بودیستی استھم ۀدر حالت فکری را میدھد کھ مشخص نفرورفت

  .)متکیھ بر ویکی پدیا، . مدیتیشن یا تعمق بودیستی تلقی مشود

رس آنھا از آنچھ بر تبلی . ندین ھمیشھ تنھاستتفکرم و معتقدین. فرد تنھا اند موور و برووکس دو یقیناً 

  .جھان ماست مشکل سراسریاین . نیست معضل تنھا این دو فردمیگذرد راست محافظھ کار 

در گام اول این بحران فزاینده و آستانھ سوز کھ از سالھا بدینسو ادامھ دارد، بدترین بحران بعد از 

مستقیم سیاست راستی ھا  ۀاست و نتیج.) ، مقرن بیستمسالھای سی (عمومی یا عصبانیت دپریشن 

در گام دوم نسخھ ھای کھ در  .با چشمان بستھ اقتصاد و بازار ھای مالین آزادگذاشت ۀشد، نتیجمیبا

 .سیاست صرفھ جویی کورکورانھ: راستی ھا اندمبارزه با بحران بکار گرفتھ میشوند نیز نسخھ ھای 

متوسط بھ  ۀشصت سالھ حاکمیت طبق .تغییر بنیادی اقتصاد غربی میباشد ۀدر گام سوم راست در آستان

  .مسقر میگردد مالی زدیک میشود و بھ جای آن یک الیگارشیختم خویش ن

ساده : راستی ھا و دلیل افراط گرایی آنھا را تنھا در یک کلمھ میتوان سراغ کرد ۀزاینددلیل موفقیت ف

بغرنج  بدین شکل آنھا برای مقابلھ با جھان دایماً . آنھا برای ھر مشکلی ھمیشھ یک نسخھ دارند. یرایگ

  .اند تر مسلح و آماده

آنھا در مورد  ۀنسخ. آنھا نیز شروع شد شگوفاییدر سالھای ھشتاد قرن گذشتھ با آغاز گلوبالیزم 

باید  مصمما  : ھمیشھ غرق در کار عبارت بود از رھبرانبازارھای پیچیده، بحران ھای مغلق و 

این  ھیچ اقدامی صورت نگیرد، زیرا خود بازاربرای حل معضالت در حد ممکن  مبارزه کرد تا

  .را بھ تنھایی بھتر حل میکندپرابلم ھا 

از ھم متفاوت اند، اگر درین بازار ھای بی قاعده و خارج از کنترول ھمیشھ  اگر بازارھا کامالً 

میدان «مھم نیست، زیرا با دلیل  بیت میکنند، اصالً زورمندان، انحصارگران و معتبر ھا خود را تث

خویش بیآورند،  ۀھر مشکلی را میتوانند تحت ادار تقریباً سیاستمداران  ،»دادن ھرچھ بیشتر بازار

در تضادھا، شکستھا و عصبانیت ھا ) پذیرمانند آدمھای ساده لوح مسوولیت ( بدون آنکھ خودھا را

مسوولیت بار متصور بود یعنی ثیر جانبی خوشایندی نیز أت ،برخوردنوع ھمچنان ازین  .کنند گرفتار

  .و زورمندان حذف میشد، گاھگاھی شاید با پرداخت مقداری پول اضافی از شانھ ھای متمولین
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ھنوز مخربترین پدیده نبود، زیرا پول و سیاست ھمیشھ در جنب یکدیگر قرار داشتھ  نای با وجود آن

بھ این باور شدند کھ با درست اند، بلکھ اینبود کھ سیاستمداران و افراد مشغول در امور اقتصادی 

درست ھمین افراد  .مییابندبھتر راه حل  دی خودمشکالت بخو» !کنترول کمترین«ابداعی  ۀنسخ

رویاگران ند، بھ میپنداشتتر سختگیرواقع گرایان  خویش کرسیدر س قدرت کھ خود را أدر ر تندرو

  .نشینھای دفتربودیست  –ذن  ،ایدیالیست ھای نظاره گر کھ ھیچ اقدامی نمیکنند: مبدل شدند

  الخ

قوانین کار، نرخ مالیات باال و مالیات : را تغییر دھد تھاواقعی میتوانست بھیچ رویلبتھ کھ نرویاگری ا

سسات ً کمپنی جنرال . ا. م. در ا( .برای بیکاران درھمھ جا بازنگری و سخت تر شدند ھاو امداد مو

یز مالیاتی ن ۀنھ تنھا مالیھ نمیپردازد، بلکھ یک اعتبارنامدالر سود، میلیارد  ١٢ وجودالکتریک با

  .)دریافت میکند

سیاستمداران و آمرین : مشکل اینبود کھ. چنین مانورھا اما مستلزم تالشھای فکری اضافی نبودند

مدلھای کورکورانھ بھ  ھاھشیارترین آمرین بانک. فراموش کردند تا وظایف خویش را بررسی کنند

دارایی ھای غیر ازار آنھا بطور مساوی در ب ۀدر نھایت ھم: خطرناک متخصصین خویش باور کردند

حالیکھ  آنھا خود را گرگھای خطرناکی تصور میکردند، در. در آمریکا سرمایھ گذاری کردند منقول

  .نداز آب درآمدگوسفندھای خطرناکتری 

قبل از بحران، آنھا . سیاست اند ۀدپیش برناین تصادفی نیست کھ بازارھای مالی در پانزده سال اخیر 

میلیارد بخاطر نجات آنھا پرداختھ شد  ھزارھا، بعد از بحران ندآزمایش گرفت بھتمام انواع خطرات را 

و امروز آنھا در جستجوی نجات دھنده ھای اند کھ خود قرضدار اند، بطوری کھ ثروتمند ترین 

  .دولتھای دنیا در معرض انقراض قرار دارند

عصبانیت حکمفرماست، زیرا  در بازارھا ھمیشھ .تترین بیان تفکر معاصر اس لذا بازار مالی دقیق

موفقیت و عدم  :تنھا دو چیز را احترام میگذارند ترس و طمع، و :آنھا تنھا دو حالت را میشناسند

بطور عمومی  ترس است و لذا میتوان یاآنھا میگردد رضایت کامل  نصیبن چیزی کھ ازآ. موفقیت

آورد کھ ھمھ درباره اش صحبت  چیزی را بھ جنبش می قبل از ھمھ،بازار اسھام : چنین بیان کرد

  .عمال وجود داردمیکنند نھ آنچھ را کھ 
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بچشم میخورند، نھ  ھدایت گیرندهاین روشنفکران بکجا گور شان را گم کرده اند؟ در ھمھ جا افراد 

قربانیان  ٢١قرن  شخصیت ھای رھبری. ھای بیش نیستندیی کھ آنھا مدل وگ .کنندمیافرادی کھ ھدایت 

  .ندد ام

  سخنرانی و تاثیرقدرت 

د یعنی گر شبعد از بحران، برای مدت کوتاھی ھمھ چیز طور دیگری جلوه  ٢٠٠٨در سال  ،یکبار

اکنون تفی را کھ باال  .شتافتند آنھابھ نجات سیاست مدار ھای منفور مواجھ شدند و سقوط بھ بانکھا 

ما نمیتوانیم : "وباما گفتھ بودا ۀس ستاد اداریراھم امانویل، ری( .انداختھ بودند در حال برگشتن است

  .")چانس چنین بحران عظیمی را از دست بدھیم

بلیون دالر  ١۵این عملیھ تا کنون  –ترین اقدامات در تاریخ بشریت بود  پرمصرفنجات بانکھا از 

بعد از آنکھ گرد و غبار . میباشدجھانی تمام شده است کھ معادل ده برابر مخارج جنگ دوم 

برای جلوگیری از تکرار  بجای وضع قواعدی: کھ بانکھا چھ باید میکردندھ رسید فرونشست، بمالحظ

  .رایھ شداھای اخالقی  بیانیھ بیشتر دوباره،

ان و ژورنالیست ھا، تحلیل گر. آغاز یافت گفتگوھاھنوز آتش اولی خاموش نشده بود کھ  از ھمھ بدتر،

، بدین مفھوم کھ باید صرفھ سر دادند را تعقلتر صحبت از رساھرچھ  سیاست مداراھا با لحن بعداً 

  ».خیلی تنگتردیھ ھای ھنگفت، کمربند ھا را باید تنگ تر بست یعنی أبعد از ت«. جویی صورت گیرد

و برای یک دولت  موثرچنین یک ستراتیژی ردند اینبود کھ برای یک موسسھ آنچھ را آنھا فراموش ک

بانکھا  کی میتواند سرمایھ گذاری کند؟یر از دولت غ ،حکم خودکشی را داشت، زیرا در شرایط بحران

از سرمایھ گذاری  ی بزرگورشکست شده بودند و مصرف کننده ھا ھمچنان، اما کانسرن ھا

  .خودداری کردند

 –قید شدند امور اجتماعی دیات أو بریتانیا ت. ا. م. بعد از اولین برنامھ ھای تجربوی اقتصادی، در ا

و خانواده ھا پول  پول پرداختھ شد، برای بیکارھا، مریض ھاورشکست شده  برای بانکھایدر حالیکھ 

بودجھ ھا قطع شد؛ . پول ھای قرضھ را بزودی دوباره بپردازندمیتوانستند درک نداشت، با آنکھ اینھا 

در انگلستان دولت محافظھ کار داوید کامرون بطور نمایشی صد ھا ھزار کارمند دولتی را سبکدوش 

در صد تجاوز کرد، غربت  ١١در ھردو کشور نورم بیکاری از . اینکار خیلی وخیم بود عواقب. کرد
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ملیون انسان از بانکھای غذایی  ٤٢در حال حاضر . ا. م. در ا. واقعی، ھراس واقعی، خشم واقعی

  .گردیده استدر بریتانیا اقتصاد جمعا بھ رکود مواجھ . تغذیھ میشوند

مانند مردم در مجموع سیاستمداران  .ی ھیچگاھی تقدم حاصل نکردکارالبتھ کھ مبارزه با بحران بی

در دوران رکود  عالج بحران مالی، درین زمینھ .صحبت میکنند بحران کسر بودجوی ۀدر بارعوام 

دکتوری در دوران عصر حجر برای «: اقتصاددان پاول کرووگمن ۀاست کھ بھ گفت مانندن آ بھ

  ».دتوصیھ کنش را ز کردن وریدمریضی تداوی با

 ،صرفھ جویی پیشکش شد بمالحظھ رسید کھ کسر بودجھ ۀویژ ۀبرناموقتی . ا. م. ا در جاری ۀدر ھفت

از : مشکل حقیقی نبود ،عنی بازار اسھامی را بوجود آورده بودند،بودجھ کسر  آنھاییکھاز دید خود حتا 

  .آن زمان بھ بعد کورس اسھام سقوط بیسابقھ را آغاز کرده است

 بیشماری مردم رنجاتخاذ کرده اند کھ برای  و انگلستان سیاستی را. ا. م. ران در ارھبور خالصھ، بط

اقتصاد کشورھای آنھا ھمزمان با آن . را بھ ارمغان می آورد، یک سیاست غیر مردمی و رنج اضافی

  .ستقدرت سخنرانیھمھ از برکت چرا؟ این –. خویش را بھ رکود مواجھ کرده اند

  کالراست رادی

 بدلیلاین وضع بھ حقیقت ھمگانی مبدل گشت . بوجود آورد را بحران این نسخھ ھای راست بود کھ

  اکنون بر راست چی خواھد گذشت؟و  .خیلی چشمگیر بوددر تطبیق این نسخھ ھا آنھا  یتکھ موفقآن

رونالد ریگن، این سمبول . راست بھ بنیادگرایی متوسل شده و سرمست ساده گرایی خویش است

 ۀبھ گفت .یک پراگماتیک بود جدی، ولی در نقش یک سیاستمدار کاوبای سخنرانراست جدید، یک 

بود، اما او مذاکرات خلع سالح را » یامپراتوری شیطان«روشن است کھ اتحاد شوروی یک : وی

ولی  است، درستاین ، »نھ دولت خود پرابلم راه حل است«: ریگان اظھار داشت کھ. آغاز کرد

  .بار مالیات را بلند بردده یاز خودش

برای اینکھ امروزه  .ازو فاصلھ میگرفتحزب جمھوریخواه  ان امروز میزیست، بھ یقیناگر ریگ

مندان در خصوص عدم ارتقای مالیات ثروتی را باید سوگندنامھ ی ،مقامات در انتخابات پیروز شوند

تقلیل : تاه و غیر قابل تغییر استب کوجواب آنھا در برابر ھر سوال بغرنجی ھمان جوا .امضا کنند

کسر بودجھ،  .؟ ھمیشھ خوب استمعافیت مالیاتی .ر بخش نظامی نباشد بھتر استد ؟ اگربودجھ
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معاملھ گری از صفوف  و. را بھ جھنم فرستادآنھا  ؟ بایدبرنامھ ھای اجتماعی، تقاعد و صحت عامھ

بھر صورت فردا خورشید «مواجھ کرد؟  دولت را بھ انھدام. ؟ باکی نیستبھ نیستی کشیداگر  خود را

  ».دوباره طلوع خواھد کرد

در یک  .ممکن نیست، بل باید انقالب کردپیشبرد سیاست کھ با آنھا دیگر  چنین است مواضع راست

و جمھوریخواه ھا در جواب » .ما بشما ھرچی را تقاضا کنید، میدھیم«: کاریکاتوری اوباما گفتھ بود

  ».ابل قبول استاین غیر ق«: ندھ بودگفت

  حزب میلیاردرھا

است؟ چرا با برنامھ  شگوفانراست چنین . ا. م. چرا در اروپا و ا: از ھمھ شگفت انگیز تر اینست کھ

نھ درست از آب درآمده و نھ برای قشر متوسط چیزی ارمغان  اگر در روشنی مالحظھ شود، ای کھ

  ، چنین پرمنفعت است؟دارد

 ت عمل آنھاییکھ مدت درازی را تفکرسرع: انرژی اش نھفتھ استامتیاز راست در گام نخست در 

  .نمیکنند ح آنانی نیز است کھ ھیچگاھی تفکرکرده اند، بھترین سالح ایشان بشمار میرود، اما سال

  .چنگ خواھد زد بیشتر بدلھالحن جدی  مطمئناً  ،در زمانیکھ روزگار سخت آمده لذا

راست از عبادت در مدرسھ، حمل سالح، «: ن یادآور شدهاز آاخیر االمر نیرنگی کھ پاول کرووگمن 

ازدواج مفعول ھا و دریافت کننده ھای امداد اجتماعی کھ موترھای مرسدس سوار میشوند حرف 

قدرت  میزند، از انسان ساده، از جنایت کاران نخبھ و از ارزش ھای آمریکایی حرف میزند و وقتی بھ

  .، ھنوز ھم موثر است».ن را تصویب مینمایدد معافیت مالیات برای ثروتنمداتکیھ ز

عمال وقتی جورج بوش پسر در قدرت بود مالیات ثروتمندان و کمپنی ھا را تا حدی کاھش داد کھ 

صحبت از دو بلیون دالریست کھ : بیسابقھ مبدل گشت ۀدوران قبل از وی بھ کسر بودج ۀاضافھ بودج

  .سال اخیر حیف و میل شده استدر دھ

دیھ را أابل تای جھانی عمال ھیچ مالیھ نمی پردازند؛ و ثروتمندان تنھا نصف مالیات قکانسرن ھ

بدین ترتیب در طی سی سال اخیر ھیچ کسی مانند  .استاز گذشتھ بمراتب کمتر ند و این مبالغ میپرداز

 ٣٣ ھا سال قبل معتبرترین آمریکایی ٢۵: ثروتمند ترین ھا از سیاست راستی ھا چنین منفعت نبرده

این وضع  .در صد افزایش یافتھ است ٤٠امروز این رقم بھ  .ندآمریکا را در اختیار داشتتمام در صد 
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درصد  ٢۵بھ  ١٢ دوچند یعنی از ،دان از دیگ عمومی درآمدنمسھم ثروت: در بخش درآمد بد تر است

  .افزایش یافتھ است

 ۀایینتر سقوط کرده و سھ دھکمی پ ١٩٨٠حد اوسط فامیل ھای متوسط الحال برخالف از سطح سال 

  .گذشتھ زمان از دست رفتھ محسوب میشود

سیاستمداران راست ھمواره از آزادی و انسان عادی حرف میزنند، اما کاری را انجام میدھند کھ 

سیاست آنھا  ۀنتیج. نام نھاده بود» سوسیالیزم ثروتنمدان«آنرا بطور خشکی  ژوزف شتیگلیتز

و . ا. م. در ا) Party - Tea(صادفی نیست کھ احزابی مانند جناح محفل چای این ت. ستمالی اولیگارشی

  .حزب مردم سویس درینجا از جانب میلیاردرھا رھبری میگردند

  چھ باید کرد؟

او اینرا قبل از . »یمستما ھمھ انسانھای با مسوولیت ا. من بھ تعقل باور دارم«: اوباما گفتھ بود

  .اما او بھ بیراھھ رفتھ بود ،کسر بودجوی گفتھ بود مقررات بانکی و قبل از اصالحات

آنھا . دیرپا این احزاب و افراد را سیاستمدار میخوانند یاین اشتباه چپ و لیبرالھاست کھ بر حسب عادت

دیگر آنان  ۀحرف. دیگر آن محافظھ کاران خوب سابق نیستند کھ این احزاب را پایھ گذاری کرده بودند

  .کامپاین انتخاباتی استسازش نھ بلکھ پیشبرد 

عقیده مند، برعکس آنرا تصور کرده بود و ازھمین جھت در سیاست شکست  اوباما، این مسیحی

گان ودولت را بھ گر اقتصادی و نھایتاً  برنامھ ھایراست یکی بعد دیگر مساعدت بھ بیکاران،  .خورد

ا حذف کرد و امتیازات مالیاتی ر مساعدت برای نادارھا ۀکرد، برناماوباما ھربار عقب نشینی . گرفت

جمھوریخواه ھا رییس جمھور  ،برسم قدردانیدر عوض، . برای ثروتمندان را قبول و تصویب نمود

در انگلستان نیز . و خدا میداند بھ چھ نامھای دیگری تحقیر کردند ،اسالم ۀرا بنام سوسیالیست، نمایند

آنھا از جانب محافظھ  .ه بودند شکست خوردندلیبرال معتدل کھ با توریس ائتالف کرد دموکرات ھای

وقتی بھ مخالفین خویش  ،اوباما را .صرفھ جویی مورد تاخت و تاز قرار گرفتند ۀکاران بخاطر برنام

  .تنھا رھا کرد خدایشحتا دست ھمکاری دراز کرد، 

لیبرال از چنین راستی نھ بھ صفت چپی و نھ بھ صفت : پس چھ باید کرد؟ یک حقیقت مبرھن است کھ

: راست جدید از بحران موفقانھ بدر خواھد شد .ھیچ سازشی و عقب نشینی یی نمیتوان انتظار داشت
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ایجاد  روی میکنندپیی کھ از سیاست آنھا بین بازنده ھاو نفرتی کھ  رعبآنھا بخاطر سیاست ایجاد 

  .کرده اند دوباره انتخاب و تجلیل خواھند شد

 ۀاین یک مبارز .را رھا کرد یششما یا - ما  یا –جدید و موضع  راست راھی باقی نمیماند بجز آنکھ

  .بی امان و سخت، بیحاصل و بیمزه خواھد بود

کنیم و بحث ھای عمومی را کاپی  مطالعھ باییست دقیقاً . نباید درین حالت خونسردی را از دست داد

 واژه ھاآنھم اغلب از اقتصاد بطور بیمانندی جھان و تصامیمش را اداره میکند، با . محض ننماییم

معاملھ ھمیشھ از اصطالحات کلیشھ یی استفاده صورت میگیرد کھ  در ھنگام .تشکیل گردیده است

ار میشود کھ گاھی تکرقرن  ۀعمدتا مشھورترین جمل .میشوند شناختھ نسخھ ھای عمومی ۀبمثاب

  »!بدیلی وجود ندارد«: مارگریت تاچر گفتھ بود

میکند، میداند  هکسی کھ درست مشاھد. تصاد علم نیست، بلکھ ھنر استاق: این یک دروغ محض است

زمان آن فرا . کھ ھیچ حالتی نیست کھ بدیلی نداشتھ باشد و ھر سیاستی از ھمین جا سرچشمھ میگیرد

  .ده ایم ترک کنیمزاییرا کھ خود خامی وامی  -رسیده است تا اقتصاد خود

ھیچ کشوری تا . را مرفوع کنند –مانند بحران بانکی  - سوم اینکھ چپ و لیبرالھا نمیتوانند بحرانی

کنون بھ این موفق نشده است تا صنعت مالی خویش را تحت کنترول درآورد و آنرا بھ بازرگانی 

  .و با ثباتی مبدل نماید یکنواخت

 بھتر خواھد بود اگر نشان دھیم کھ گاھی. در نھایت محافظھ کاران سابق را باییست اندکی تقویھ کرد

: اولیور وندل ھولمس میگفتجمھوریخواھی بنام . راست معقول و قابل احترامی نیز وجود داشت

  ».من مالیات خود را با کمال میل میپردازم و با آن تمدنی برای خویش میخرم«

حزب «راست جدید حزب محافظھ کار نیست، بلکھ : می ارزد کھ در مقابل راست جدید قد راست کرد

آنھا قبرکن قشر متوسط جامعھ و متحد . آنھا برای اقتصاد خطرناک اند. »است افروزانقالب 

  .آنھا دشمن مدنیت اند. اولیگارشی مالی جدید اند

*  *  *
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  ،با درک ۀعزیز خوانند

شما پیشکش نمودم کھ در شرایط کنونی از صفوف این نوشتھ را بدین ملحوظ ترجمھ و بھ خوانش 

اس آنچھ در جھان ما میگذرد در صفوف شان رخنھ کرده خود نئولیبرالیست ھا شک و تردیدی بر اس

و آنطوریکھ در گذشتھ ھمھ از یک دست برضد منافع زحمتکشان مبارزه میکردند، دیگر ممکن 

بورژوازی دیگر نمیتواند بشکل سابق حکومت این واقعیت قول معروفی را بیاد میآورد کھ . نیست
حوادثی کھ در بازار ھای فروش  ۀبا مالحظ. قبول کند کند و پرولتاریا دیگر نمیتواند حکومت آنھا را

 .اسھام امروز و وقایعی کھ در لندن بوقوع پیوستھ است شما را در قضاوت برین نوشتھ آزاد میگذارم

وظایف روشنگری ما . ما تنھا نظاره میکنیم کھ اولیای امور چھ سان این پرابلم ھا را حل میکنند

  .پیوستھ پا برجاست

 .صحبت باقی یار زنده و

 

  ٢٠١١اگست  ٩

  منږخو. و :برگردان
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