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  فاوستو جيوديشی : نويسنده
   از حميد بھشتیبرگردان

 ٢٠١۶ اگست ٠٧
  

  ِ، يادآوری يک وھم»ّشر کوچکتر«ھيلری، 

  
  فاوستو جيوديشی

 ارض از جانب ۀاز مايکل مور گرفته تا اوری آونری به نظر می رسد فريادی از سراسر کر
 بايد انتخاب گردد، تا از بروز ھيلریکه : دگرباش به گوش رسد/ مترقی/ آزاده/ انسان ھای مصلح

ِاما وحشت بيشتر از مرد .  نيز ھراس انگيز استریھيلالبته که . فاجعه ی ترامپ جلوگيری شود ِ
من که شھروند . ّ شر کوچکتر باشدھيلریبدين ترتيب به نظر می رسد . نارنجی رنگ است

که قرار  اما از آنجائی.  ميان اين دو شر يکی را انتخاب کنم٢٠١۶مبر امريکا نيستم نبايد در نو
 ارض بايد حق ۀيا باشد ھر يک از ساکنين کر قوی ترين زن يا مرد دنامريکااست رئيس جمھور 

  .داشته باشند در اين باره اظھار نظر نمايند
 برای اولين بار نيست که در يک چنين موقعيت انتخابی ھستم که آدم ھای با اصطالح مصلح، آزاده و مترقی، ًمن شخصا

آيا شما تظاھرات شگفت انگيز . نمايندِن را به انتخاب شر کوچکتر دعوت می کنند تا از شر بزرگتر پيش گيری اساير

 در پاريس را به خاطر می آوريد که اکثريت چپی ھا و چپی ھای افراطی حمايت خود را از اولويت ٢٠٠٢اول ماه مه 

 ھزار نفر ۵٠٠در پاريس .  جلوگيری کنند،يراک اعالم کردند تا از شر بزرگتر که ژان ماری لوپن باشدشدادن به ژاک 

 آغاز ۀمشخص. يراک انتخاب شدشدر پنجم ماه مه ژاک .  ميليون١,۵ت کردند و در سراسر فرانسه در تظاھرات شرک

که ارتش فرانسه به ساحل عاج ھجوم برد و  ِدوره دوم او سر باز زدن از مشارکت در حمله به عراق بود، در حالی

ارداد قانون اساسی اروپا بود که  قرۀ در بار٢٠٠۵ ماه مه ٢٩آن دوره رياست جمھوری وی، رفراندم ۀ ميانۀ مشخص
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لندی ھا و ايرلندی ھا نيز پس از آن قانون اساسی اھ.  ھا به آن رأی منفی دادندئیپيشگوۀ اکثر انتخاب کنندگان خالف ھم

 سيپراس ده سال بعد به نه  کرد که دولت ئیبروکسل به اين نه به ھمان اندازه بی اعتنا. بروکسل را مردود دانستند

 نکرد، ھمان طرحی که پاريس، بروکسل، فرانکفورت، الھه و برلين ئیبه طرح تخريت کشورشان اعتنايونانی ھا 

آنھا متن قرارداد ماستريشت را برداشته، کمی ھم زدند و آن را تحت عنوان قرارداد ليسابون . سرھم بندی کرده بودند

. ی ايجاد شود، ديگر نيازبه به رأی گيری مردم نبود که قرار نبود قانون اساسی تازه ائیاما از آنجا. تحويل مردم دادند

ِاگرھم گزينش سارکوزی در انتخابات رياست جمھوری بعدی بدتر از انتخاب شيراک بود، با اينحال آن ھم : خالصه
 .عالی نبود

  
اسی اين استدالل ھميشه اين بوده که آنھائی که تصميم به جانبداری از شر کوچکتر گرفتند خيلی زود ضعف سي

  ِھانا آرندت. فراموش کردند که آنھا شر را برگزيده اند

ِ انتخاباتی با دوئل قرن، ميان مرد نارنجی و خانم بور، من را به ياد کسی میۀمبارز. امريکااما بگذاريد برگرديم سراغ  ِِ 

  .اندازد که از گذشته ھا به خاطر دارم

  

    نظری به گذشته

ِمعاون دموکرات رياست جمھوری از اھالی تکزاس، ليندن بينر جانسون که به او ل ب ج می گفتند، .  بود١٩۶۴سال  ِ
وزی او به دنبال پير.  در داالس کشته شد، تکيه زده بود١٩۶٣مبر  نو٢٢جان اف کندی که در تازه بر صندلی جانشينی 

ِ اول انتخابات بر فرماندار نژاد پرست آالباما، جرج واالس، در مقابل باری گلدواتر جمھوريخواه قرار ۀتازه اش در دور ِ ِ
 مترقی از اھالی آريزونا بود و رفته رفته به سمت راست ً و در اولين مراحل ترقی اش آدمی نسبتاءگرفت که در ابتدا

می پايان داده وِپرچم سرخی ھای لعنتی ويتنام، با يک يا چند بمب اتۀ ائلغرد به که حتا پيشنھاد ک متمايل گشت تا اين

به » فقط«ِويتنام جانشين کندی شده بود، پيرو روش ھای متمدن تری بود که ۀ اما جانسون که در آغاز جنگِ آلود. شود

. ، تمام شدد که اکثرشان سياه پوست بودنامريکائی سرباز ۴٧ و ١٩۶٩ و ١٩۶١بھای جان چند ميليون ويتنامی بين 

ر به جُنيکسن و کيسين مذاکرات صلحی را با ويتنامی ھا آغاز نمود که بعدھا توسط ١٩۶٨ز تابستان سال اسپس او در آغ

 امريکاخاطر پيروزی نظامی ويتنامی ھا و جنبش مخالف جنگ در ه  منجر گشت که البته اين ب١٩٧٣ جنوریِآتش بس 

  .ممکن گشت
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در دل ھای خود می دانيد که  ( In your heart, you know he's right:  انتخاباتی گلدواتر چنين بودۀِار مبارزشع

 In your guts, you know he's nuts:  يافتتغييرسپس شعار مزبور از جانب دموکرات ھا چنين ). او حق دارد

لم يک مشھور است که اين ف. سبقت گرفتندخودشان نيز اما دموکرات ھا بر ). ِدر شکم خود می دانيد که او احمق است(

مبر  نو٣ در ِ نمايش داده شد، موجب پيروزی ل ب ج١٩۶٨مبر ِار در تلويزيون ان بی سی در سپتدقيقه ای که فقط يک ب

  .گشت

https://www.youtube.com/embed/9Id_r6pNsus  

  تيتر زير ويدو-...غ تلويزيونی در ليندن جانسون از نظر سياسی فقط با تبلي» ِدختر گل داوودی«

دختر بچه  آھسته پره ھای .  ساله ای در چمنزار آغاز گشته به ھمراه صدای پرندگان۴ۀاين ويديوی تبليغاتی با دختر بچ

ُکه او به عدد نه می رسد صدای مردی به گوش می  ھنگامی. ِگل داوودی را کنده و اينکار خود را به نادرستی می شمرد

. آنگاه دخترک سر خود را بلند می کند و نگاھش را به آسمان می دوزد. ا لحنی خوفناک به شمارش می پردازدرسد که ب

که شمارش به عدد صفر می رسد،  ھنگامی. دوربين روی چشمان او متمرکز می شود که به رنگ سياه در می آيند

  .ظاھر می گرددِسفيدی پر می شود و قارچ انفجار شديدی ۀ ِسياه تارنما با اشعۀ صفح

ماست، يا با آن جھانی را می سازيم که در آن فرزندان خدا ۀ اين سرماي«: اکنون صدای جانسون به گوش می رسد

صدای ديگری . »بتوانند زندگی کنند يا به ظلمت گرفتار می گرديم؛ يا بايد يکديگر را دوست داشته باشيم يا بميريم

ِمتعلق به کريس شنکل( سرمايه . مبر به پرزيدنت جانسون رأی دھيددر سوم نو«: دست می گيردن را به  سخۀرشت) ِ

  . »گذاری بيش آن است که در خانه ھا بمانيم

ترامپ . در تاريخ ثبت گشته است، امروزه ديگر ممکن نيست» دخترگل داوودی«لم که تحت عنوان نمايش اينگونه ف

ر او ميليون ھا ثروت نمی داشت، می شد تصور کرد اگ. بھترين چيزی است که می توانست به دموکرات ھا کمک کند

ِری بخش يلھکه   و پس از آن ن و يارانش پول گرفته باشد تا نقش وحشت انگيز خود را تا به آخر بازی کندکه از کلينت
ِقابل مالحظه ای از آرای برتی ساندرز سوسيال دموکرات را ب ِ ان ِکه بر روی پشتيبانی دگرباش د و در حالیوردست آه ِ

زيرا ھمانطور که گفته می شود . نيز می تواند حساب کند، می تواند اکنون به سراغ رأی دھندگان سياه پوست برود

„Black votes matter“)   اما راستی مگر اين ل ب ج نبود که با قوانين گسترده ).  کننده استتعيينرأی سياھپوستان

به قول خودش آراء آنھا را برای دو قرن به حمايت از دموکرات )  مکزيکی ھا سياھپوستانۀجھبه ل(ِاش به سود نيگاس 

  ھا تضمين ساخته است؟

  می پرسيد پس کی را انتخاب کنيم؟ 

ِروز به روز ھم با نظر اما گلدمان .  نيستمامريکامن و بخش عظيمی از بشريت در ليست انتخاب کنندگان . من نمی دانم
ِاين زن ).  می داد، در اينصورت انتخابات، غيرقانونی اعالم می شدتغيير اگر انتخابات چيزی را: (بيشتر موافقم که

ِ شده بود اخراج شد، فقط به پيکر مرده اش امريکاکه با ازدواجش شھروند  ِآنارشيست روسی تبار که علی رغم اين
  . از چه صحبت می کندامريکا ۀاو می دانست در بار.  داده شدامريکاِجواز بازگشت به 
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