
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی
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  شيری. م. ا: برگردان از

  ٢٠١٢ اکتوبر ٠٦

  

   جھانی سازیۀآخرين مرحلۀ مثابه پوچگرائی ليبرالی ب
 نوشتار حاضر، به سھم خود، کمک ۀبر اين باورم، که مطالع«

 به تبئين مبانی روند حوادث کنونی جھان خواھد شايان توجھی

  .»کرد

  مترجم

 ليبرالی ۀامروز بسياريھا در مورد سقوط آشکار ليبراليسم، شکست تمدن ليبرالی و درماندگی جھانی پروژ

 از تحميل ھژمونی خود به جھان، ھم در روند خروج امريکااين مدعا، ھم در ناتوانی آشکار . سخن می گويند

، ھم در گسترش اجتناب ناپذير موج جديد بحران مالی، ھم در شروع امريکای اسالم از زير تأثير حوادث دنيا

  .روند فروپاشی اتحاديه اروپا و ھمچنين، در رکود شديد فعاليت مخالفان در روسيه تجلی می يابد

 نيست که تا یلوژياين ديگر آن ايدئو. ليبراليسم به حالت احتضار افتاده و در مقابل چشمان ما جان می دھد

 ھمانند ادعای از مد افتادن سريع -بودن» ليبرال«امروزه . ھمين اواخر، الھامبخش ميليونھا انسان بود

. دور از نزاکت استمارکسيسم پس از انتشار سری کتابھای انتقادی سولژنيتسئن در محافل روشنفکری غرب، 

ساختن «تکاريھای رژيمھای ليبرالی و ھزينه ھای  البته، از منطق ديگر، از منطق جناي- سرنوشت ليبراليسم

ما در اطراف خود، در .  کتابھا مستند نشده، بسيار اندوھبار استۀکه ھنوز دريک کتاب يا مجموع» دمکراسی

 گزارشات تلويزيونی ۀ خبری، در سر تيتر خبرھا، در گزارشات بازارھای سھام، در مجموع ھزاران گزارش

  ...ھيچ ترديدی نيست که اين عذاب است.  اينھا ھستيمۀ ھماز نقاط مختلف جھان، شاھد

  

  »...آزادی از«اصول 

علل بحران ليبراليسم کدامند؟ قابل توجه است، که اين بحران دقيقا در : اينک درست زمان طرح سؤال است

يروزی پايان قرن بيستم درست با پ.  ايدئولوژی ليبرالی بر دشمنان اصلی خود طغيان کردۀھمان لحظات غلب

 ۀدر سطح ژئوپليتيک، با سلط.  جبھه ھا به برتری دست يافته بود، در تاريخ ثبت شدۀليبراليسم، که در ھم
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 نظام تک قطبی برقرار گرديد؛ در اقتصاد، بازار در مقياس جھانی، مدل امريکا ۀکامل اياالت متحد

بر تمامی تشبثات » حقوق بشر«سوسياليستی جامعه کامال در منگنه قرار گرفت؛ فردگرائی و ايدئولوژی 

چنين نتيجه حاصل می شود، . ھويت جمعی و ھمبستگی، ملی، اجتماعی، دينی، طبقاتی و ھمه چيز غلبه يافت

که بحران دقيقا در لحظه ای از ليبرالھا سبقت گرفت که آنھا پيروزی مطلق و کامل خود بر دشمنان تاريخی را 

  . يخ از اينگونه تناقضات پر استاين، يک تناقض است و تار. جشن می گرفتند

که به دفاع از  زمانی.  خود برآيدۀ مخالفان خود برآمد، ولی نتوانست از عھدۀاگر چه ليبراليسم از عھد

خاطر درک سياسی از ساختار ليبرالی دموکراسی متفاوت از ريشه با انواع تماميت ه آزادی برخاست، ب

نظر ه  در مقايسه با جوامع بسته، مشخص، معنی دار و جاذب باين آزادی. خواھی، برای بسياريھا جذاب بود

و خود اين، (که دشمنان ليبرالھا شکست خوردند، اصول آن پس از تسلط کامل برجھان  ولی زمانی. می رسيد

آری، ليبرالھا در مقايسه با رژيمھای تماميتخواه . ر کرديي، تقريبا در يک آن تغ)معنی جھانی سازی استه ب

اما جامعه پس از کسب آزادی با چالشھای جدی مواجه . عينه مشھود بوده ا رعايت کردند، و اين بآزاديھا ر

دی ان می کند؟ آزييمورد مصرف اين آزادی کدام است؟ محتوای آن چيست؟ چه کسی مرزھای آن را تع. گرديد

  .اما آزادی برای چه؟ پاسخ اين پرسشھا ھنوز روشن نيست. از چه، قابل درک بود

ست پاسخ مثبت اين يالھا اگر به پيروزی خود مطمئن و از عقالنيت بشری برخوردار می بودند، می باليبر

 ايدئولوژيک، که در واقع، در ۀ قبلی مبارزۀآنھا نبايد به آن جوابھای مرحل. سؤاالت اصولی را می دادند

خواھی،  وری، تماميت بود، سخن از روياروئی با ديکتاتء آزادسازی، خود آزادی يک اصل خودکفاۀپروس

  .استبداد، مطلقيت می رفت، بسنده می کردند

رژيمھا و ھنجارھای ليبرالی به يک استاندارد جھانی بدل . رژيمھای استبدادی به زير کشيده شدند! خوب

 زمين در شرايط دمکراسی ليبرالی، بازار آزاد، نظام حقوقی متکی به ۀاکثريت قريب به اتفاق ساکنان کر. شدند

مرز بين .  در انطباق با قانون اساسی زندگی می کنندءين حقوق بشر، مدل مديريت پارلمانی و تفکيک قواقوان

می .  ارض ساده تر و ساده تر می شودۀجائی در تمام کره حرکت و جاب. کشورھا از ميان برداشته می شود

ا اين يعنی چه؟ با آن چه می توان ام. آزادی ھست.  شده استء حداقل ليبراليسم اجراۀتوان اذعان کرد که برنام

کار بست؟ چگونه بايد استفاده کرد؟ حدود آزادی کجاست؟ آيا آنچه که ھست، برای ما ه کرد؟ در کجا بايد ب

  کافيست، يا به چيزی اضافه بر آن نياز داريم؟

  

  .و شکست ليبراليم از ھمينجا آغاز شد

طور کامل حل و فصل ه را ب» آزادی از«صل واقعيت اين است که ليبراليسم يک ايدئولوژی است که ا

آزادی از : پاسخ ساده اين است. کرده است و بسيار خوب می داند که برای آزادی فرد از چه چيز سعی می کند

فرد و  «ۀ واقعيتھا را بر پايۀ فردگرائی، که ھمۀبنيان ليبراليسم بر مبنای فلسف. ھمه اشکال ھويت جمعی

که آزادی او را (خود فرد بی ھيچ پيوندی يا ارتباطی با افراد ديگر. استوار استتفسير می کند، » مالکيت او

 اصلی عبارت از آن ميزان مالکيت خصوصی است ۀاما ھست. ، ليبراليسم را تشکيل می دھد)محدود می سازند

 قادر دست آوردن، حفظ ، نگھداری و افزايش آنه که فرد، جدا از ھر مدعی احتمالی مالکيت بر آن، برای ب

  .چنين است بنيان فلسفی ليبراليسم. »مال من و فقط مال من«. »من و فقط من«. می باشد
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 کافی برخوردار خواھد ۀگيرد، از نيروی جاذب که اين برنامه در روياروئی با کمونيسم قرار می تا زمانی

  .بود

ز ملت، از نژاد، به يک عنوان جزئی اه خصوص نژادپرستانه، فرد به  راکد، ناسيوناليستی، و بۀدر جامع

و اگر فرد منسوب به اقليت باشد، آن وقت، . ی خاص در ميان دانه ھای شن بدل می شوداسنگ بزرگ فاقد معن

نه تنھا جذاب، حتی » خودی خود مھم استه فرد، ب«در اين بستر، شعار . گيزی خواھد داشتنسرنوشت غم ا

با ناسيوناليستھا، با اين شعار نه تنھا در جنگ مسلحانه، ليبرالھا در بازی . گاھی اوقات نجاتبخش ھم می شود

فرد برای آزادی خود از ستم اجماع ملی سعی می کند و اين، ھم . حتی در جنگ ايدئولوژيک نيز برنده شدند

در صدد است خود را اثبات نمايد و برای انجام آن، ليبراليسم را برمی » واحد«. مشروع و وھم موجه است

  .گزيند

 جمعگرائی شامل -  دولتی يا جمعی، فرقی نمی کند- راری مالکيت اجتماعی در نظام سوسياليستیبا برق

 پيدا می امعن» دست ميليونھا«وفسکی گفت، درفرد در طبقه، در آن، ھمانطور که ماياک. مالکيت نيز می شود

ت خصوصی به تمام  او از مالکيسوسياليسم ضمن تبديل شخص به تابع مستقيم جامعه، با محروم ساختن. کند

که ليبرالھا عليه اين به اعتراض برخاستند، آنھا با  زمانی. ، مالکيت خصوصی را از ميان برمی داردامعن

اين ھم کامال قابل درک . فردھای خسته از سوسياليسم، وامانده از تنھائی، مالکيت و خود برای خود ھمآوا شدند

  .نظر می رسده کامال جذاب و معقول ب ليبرالی در چنين حالت مقايسه ای ۀاست و پروژ

ر واقع يک مثابه آزادی از فاشيسم، ناسيوناليسم، نژادپرستی و سوسياليسم، ده در يک کالم، ليبراليسم ب

ل تالش برای حمايت عنوان حداقه  و قادر به دامن زدن به مبارزه و دادن فراخوان باايدئولوژی کامل، پرمعن

  .ين مدل ليبرالی موفق شده استی می باشد، که چناز آن جامعه ا

  

  شش ضربه

اينک آزادی را فقط با آزادی . ر می يابنديي اينھا درست پس از آنکه ليبراليسم پيروز می شود، تغۀاما ھم

و بايد ليبراليسم جواب بدھد، که تاريخ فاجعه بار آزادسازيھای قبلی چه نتايجی در پی . توان مقايسه کرد می

نه . تواند پاسخ دھد ليبراليسم تحت ھيچ شرايطی نمی: شود وارد اصلی يادآوری میداشته است؟ در اينجا م

 ۀليبراليسم، يک ايدئولوژی روتوش شد. داند، بلکه بدان سبب که چنين جوابی وجود ندارد برای اين که نمی

اشند، ھر گاه که اينھا نب. چند سطحی برای آزادی فرد از محدوديتھای خاص، اندازه ھا و محدوده ھاست

خاطر آزادسازی، يعنی آزادی ھر چه بيشتر و ه آزادسازی ب. ليبراليسم نيز مفھوم خود را از دست می دھد

  .قول ليبرالھا، مانع تداوم نمايش نشوده بيشتر، تا جائی که عمل را مھار نکند ياب

ه  بر دشمنان آشکار خود، بپس از آنکه ليبراليسم. ھيليسم ليبرالی مواجه می شويم نۀاز اينجا به بعد ما با پديد

 ملی، طبقاتی، اجتماعی، -عبارت ديگر، بر آن ايدئولوژيھائی برتری می يابد که بر معيارھای ھويت جمعی

مجبور می شود که او » جمع«و آزادسازی فرد از ھمه بقايای آن » پاکسازی«نژادی و غيره تأکيد دارند، به 

  .چيزی جز ضربه به خود نيستو اين، .  در آن بماندھنوز می توانست جبراً 

عنوان يک قاعده، با گرايشات ه ب( اگر چه دولت بورژوازی ملی .اولين ضربه به دولت وارد می شود

 طبقاتی پيشين و ۀزمانی ابزار سياسی اصلی بورژوازی ليبرال در پيکار عليه جامع) دمکراسی پارلمانی

در (فرايند ليبرالی برای ارتباط افراد با دواير سياسی مفھوم يک ه وريھای مقدس بود، ولی امروز ديگر بتامپرا
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معنی تجاوز به ه از نظر ليبرالھا ھر مالياتی غير از صفر، ب(و اقتصادی تبديل شده است ) چھارچوب ملی

 مدنی از اينجا سرچشمه ۀطرح ليبرالی گذار از دولت به جامع).  اموال می باشدۀمالکيت خصوصی و مصادر

 مدنی، دولت داخلی ايجاد می شود و سپس، مرزھای آن گسترش ۀ اول تشکيل اين جامعۀدر مرحل. می گيرد

بنا بر اين، ليبراليسم پيوند بالفصلی با جھانی سازی . می يابد و جھانی می شود و دولت رو به زوال می رود

ه ب. ن استسوی لغو حق حاکميت دولت و حذف آه مفھوم حرکت به ليبراليسم کامل، منطقی و پيگير ب. دارد

.  از اين دولت مطرح می گرددر، اما اين با»زادی ازآ«و دوباره .  مدنی تشکيل می شودۀجای دولت، جامع

آزادی از دولت، . اين منطق پوالدين ليبراليسم است، که دولت بايد زوال يابد. اين يک تطابق اتفاقی نيست

علت اصلی تکيه . شمار می روده يردولتی ب معاصر فرايندھا، تکنولوژيھا و سازمانھای غۀمحور اصلی شبک

 ۀ، چيزی جز فرد جدا از ھر گونه ھويت جمعی، در وھل»بشر«منظور از . نيز ھمين است» حقوق بشر«بر 

حقوق «. مشغول اند» حقوق بشر «ألۀبدين سبب ھم مراجع بين المللی فراملی به مس. اول، از دولت نيست

اين ھمان اتفاقی است که در جھان ليبراليسم . يت ملی استاصل اساسی ستراتژی تضعيف حق حاکم» بشر

طور واضح و آشکار توضيح داده شود، روشن خواھد شد ه  اما اگر جوانب مختلف آن ب.پيروز روی می دھد

اما . که اکثريت بشريت با چنين پروژه ای، با جھانی سازی مخالفند و داوطلبانه از وجود دولت امتناع نمی کنند

انحالل حق حاکميت ملی در دستور روز آن قرار . ليبراليسم به سھم خود، به ايدئولوژی خود اصرار می ورزد

جای دولتھای ملی ه تواند با پايبندی و ايمان به ايدئولوژی خود در مسير برقراری مديريت جھانی بدارد و نمی 

  .حرکت ننمايد

حساب می ه  دشمنان ليبراليسم پيروز بۀمثابه بنا بر اين، دولتھا، از جمله، دولتھای دمکراتيک، ھمچنان ب

  . ، در واقع دمکرات نيستند»نی باز مدۀجامع« آنھا دولت ھستند و نه ۀکه ھم تا زمانی. آيند

 حاال که ليبراليسم با فرد سر و . دوم به تعلق جنسی، به نھاد خانواده و بر بنيان آن وارد می شودۀضرب

آزادی از جنسيت، از .  شکلی از ھويت اجتماعی حذف می کندۀمثابه کار دارد، تعلق جنسی را نيز ب

. ه ستراتژی حاد اجتماعی و سياسی تبديل می شود آن، از مسائل غيرضروری، بۀو سلط» ديکتاتوری«

 ۀاين يک امر اتفاقی نيست، بلکه، از ماھيت برنام. سرمنشاء دفاع از حقوق اقليتھای جنسی نيز ھمين است

جنيسيت به . ليبراليسم موظف است فرد را از جنسيت آزاد سازد. ايدئولوژيک ليبراليسم نشأت می گيرد

به ھمين جھت، ھر کسی بايد از . دست آمده بدل می شوده موقعيت اجتماعی بموضوع انتخاب آزاد، بازی و 

 جنسيت به دفعات نامحدود برخوردار باشد و ھمين نيز، مبنای ۀر يا بازگرداندن دوبارييامکان انتخاب، تغ

قرار مشروط بودن خانواده، به فرزندی پذيرفتن کودکان از سوی والدين ھمجنس يا ثبت ازدواج بيش از دو نفر 

واضح است که در جھان ما چنين برنامه ای، .  نيستء ليبرالی قابل اجراۀبدون لغو جنسيت، برنام. می گيرد

باور به آن مشکل است که اکثريت . اگر چه از نظر ليبرالھا منطقی است، ولی مخالفان بسيار زيادی ھم دارد

ن را برای آبستنی غيرجنسی و مصنوعی خالی  اضمحالل نھاد خانواده، ميداۀانسانھای عاقل با پذيرفتن برنام

  .نمايند

فرد عبارت از .  می دانيم که انسان يک موجود اجتماعی است.ضربه سوم به خود انسان وارد می شود

ی آن است، امعنه  پيدا می کند و اين باواره در پيوند با افراد ديگر معنگاه تنھا نيست و ھم انسانی است که ھيچ

، با تفسير ليبرالی »انسان موجودی است، که می بايست بر او غلبه کرد«در اين مفھوم که . که او آزاد نيست

بشر پيشنھاد می کرد،  ولی اگر نيچه غلبه بر انسان را از طريق ابر. فرمول فريدريش نيچه مواجه می شويم
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سم را پيشنھاد می نفع پسابشر، فراھومانيه ليبرالھای مدرن برای غلبه بر او راه ديگری، طريق نامشخص، ب

، دستاوردھای جديد در عرصه ھای »دانشمندان مترقی «ۀعقيده  موضوع از اينجا آغاز می شود که بۀھم. کنند

فن آوری، زيست شناسی، مکانيک، شيمی، کامپيوتر، مھندسی ژنتيک، امکان بھبودی عملکرد انسان، از 

از . ناب از بيماريھای جنين را فراھم ساخته استجمله، نجات بيماران سخت عالج، فلجھا، آسيب ديدگان يا اجت

طور مستمر ه  بشردوستی، در انسان عنصر غيرانسانی رسوخ می کند و ميزان آن بۀاين رو، تحت بھان

تجھيزات ديد در شب، لنز نصب شده در . ھارد ديسک امکان افزايش حجم حافظه را می دھد. افزايش می يابد

انسان می تواند باال . واضح ببينيد) حتی آن سوی ديوار را(شب ھم مثل روز چشم به شما کمک می کنند تا در 

اما اين انسان، انسان متفاوتی خواھد . بپرد، با سرعت بدود، عمر طوالنی تر داشته باشد و، باالخره، پرواز کند

لمی، کار زمان کاربست اين پروژه ھای ع. فردی آزاد از تمام محدوديتھا و از نو ساخته شده خواھد بود. بود

 و اين - »آزادی از« ليبرالی ۀزيرا بر مبنای ايد. کس نمی تواند اين فرايند را متوقف سازد و ھيچ. نزديک است

  . بار، بر پايه آزادی از خود انسان استوار است

 سير . آن، يعنی تعادل عرضه و تقاضا وارد می شودۀ چھارم، بر اقتصاد مشخص بازار و بر شالودۀضرب

مکانيسمھای مالی و حجم پول در گردش در بازارھای جھانی . ر می دھنديي قيمتھا را در بازار سھام تغوقايع،

.  اقتصاد واقعی جھان رسيده استۀدر جدائی کامل از توليد کاالھای واقعی و خدمات، به چندين برابر ھم

. ھم صنايع را متالشی می سازد با بخش مالی، ھم کشاورزی و اقتصاد جديد کامال مرتبط با بخش سوم و عمدتاً 

 خدمات مالی جدا از صنايع، ۀ اول به محل ارائۀ خدمات، در وھلۀ، به منطقه ارائ»شمال روشن«کشورھای 

 ۀ و قيمت گذاری نه بر مبنای کيفيت کاال يا بر اساس عرضه و تقاضا، بلکه بر پاي-کاالھا، اشياء بدل می شوند

جای ه  جھان مجبور می شود بۀ نھائی، ھمۀدرنتيج. رس انجام می گيردميزان کارزار تبليغاتی و ستراتژی بو

 را از کاال و کاال را از ليبراليسم پول. اشياء، شکل و تصوير، نمادھا و عالمتھای انحصاری را مصرف نمايد

 زيکد، از فاقتصاد از ماديت خو. ھمه چيز به کدھا و اعداد تقليل می يابد. زيکی آن آزاد می سازدحضور ف

 سوداگرانه در دستان اليگارشی مالی جھانی مدرنيزه شده بدل می گردد که بر ۀيچزخود جدا می شود و به با

پول زندگی خود . اساس آن، نقش مستقل توليد کننده و مصرف کننده ھر گونه اھميت خود را از دست می دھد

عه بار در بين بخش مالی و واقعی علت پديد آمدن اين شکاف فاجه ب. را بر اساس قوانين خود ادامه می دھد

.  و ليبرالھا نمی توانند از آن جلوگيری کنند نزديک از ھم خواھد پاشيدۀ اقتصاد جھان در آيندۀاقتصاد، ھم

 ھالکت می ۀطور قانونمند جھان را به ورطه  مستقيم ستراتژی اقتصادی آنھاست که بۀاوضاع کنونی نتيج

  .کشاند

يعنی، بايد .  واقعيت فرد را محدود می سازد.ا بر واقعيتھا وارد می آورد پنجم رۀليبراليسم پيروز ضرب

مفھوم مجازيت و انالين بودن ه اين، ب. طريق واداشتن به خواب قابل مديريت از واقعيات آزاد ساخته فرد را ب

در جھان واقعی ھمواره مرزھا و محدوديتھا . سوی خود استه برای جذب تدريجی درصد بيشتر بشريت ب

  . شکسته استھموجود دارند، اما دنيای کامپيوتر، بازيھا، شبکه ھا اين مرزھا و محدوديتھا را در

 تمدن ليبرالی، ۀعنوان زبان ھسته  زبان انگليسی، بء ابتدا. ششم را به زبان وارد می سازدۀليبراليسم ضرب

. يک و تشريفاتی فرامی رويدسپس، به زبان ماشينی مرکب از حرکتھای شمات. به زبان ھمگانی تبديل می شود

کمک آن می تواند بدون ھيچ ه دست می آورد که به و باالخره، ھر فرد امکان ساختن زبان خاص خود را ب

که زبانھای کالسيک جھان را نابود  ليبراليسم تا زمانی. مانعی ھر وضعيت و سايه ھای احساس را بيان نمايد
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 خود را انجام ۀر کسی، نه از مالکيت خود آزاد نکرده است، برنامکه فرد را از نياز به کا نساخته، تا زمانی

  .نيافته تلقی می کند

طور ھمزمان وارد می آورد و پس از اين، بدون مقابله با ھر ايدئولوژی ه  اين ضربات را ليبراليسم بۀھم

  . می کندء خود را در کمال آزاد و بدون مانع اجراۀخاص، برنام

بدون داشتن ھر گونه .  خود می زندۀعيت مشکل نيست که ليبراليسم تيشه به ريشبا اين حال، درک اين واق

آزدسازی ھر چه بيشتر و بيشتر، از ھمه، از : ليبراليسم فقط يک پيشنھاد دارد و آنھدف مثبت در تشخيص، 

 بدين . غيرفردی و جمعی محدود کننده و دست آخر، از خود فرديتۀھر آنچه که ممکن است، از ھر پديد

فرد مجازی ناقص و . ترتيب، در آخرين افق ليبراليسم پيروز، ما فقط شکل ھر چيز فلسفی را تميز می دھيم

مالی دستيابی به طور ھمزمان، متکی بر کدھای ه زبان نامفھوم برای ھمه، ساکن ھمه جا و ھيچ به متکلم ب

ن چيزی است که ما در آغوش تمدن  آۀ يا بی محتوا، که تقسيم آن با اطراف ممکن بود، ھماشبکه ھای بی معن

سخن بر سر کاريکاتور يا حوادث غيراتفاقی . باز گرديم به موضوع. سوی آن حرکت می کنيمه ليبرالی ب

وجه نمی تواند در  ھيچه ی سقوط تضمينی خود ساختار ليبراليسم است، و ليبراليسم پيروز بامعنه اين ب. نيست

اين در نوع . مانده با خودش، در نھايت، آزادسازی خود را آغاز می کندليبراليسم تنھا . ھيچ سمتی پيشروی کند

  . ما روی می دھدۀخود، يک اتصال موقتی است که در برابر چشمان ھم

 ھای ليبرالی از مدتھا پيش وسيعا گسترش يافته است و اغلب در ۀدر روسيه ليبراليسم و شبک. سخن آخر

آنھا تا حدود معينی سياست اقتصادی دولت را کنترل می .  کنندتظاھرات اعتراضی مخالفان نيز خونمائی می

 نخبگان ۀآنھا اکثريت نخبگان اقتصادی و بخش قابل مالحظ. آنھا به رسانه ھای جمعی تحرک می بخشند. کنند

ه بنا بر اين، در شرايط کنونی آنھا ناقل دقيقا چنين پوچگرائی ھستند، که ب. سياسی را در خود گرد آورده اند

در صورت اجرای کامل اين برنامه، ما استقالل، دولت، .  رفرميستی شمرده می شودۀ آخرين سخن برنامۀابمث

ما بايد برای . طور تضمينی از دست خوھيم داده خانواده، جنسيت، اقتصاد، زبان، واقعيت و انسانيت مان را ب

ليبرالھا . دقت درک کنيمه  است اين را ببايسته. آزادسازی خودمان از ھمه اين برنامه ھای ليبرالی آماده شويم

  . ديگری برای ما و خودشان ندارندۀھيچ برنام

 زمين با چنين دستور روز که ھر چه شفاف تر و ۀ واضح است که اکثريت قريب به اتفاق ساکنان کرکامالً 

در اينجا اين . يست روسيه نيز سازگار نۀاين برنامه با روسيه و جامع. تھديد کننده تر می شود، موافق نيستند

اگر ما بخواھيم به ليبراليسم و منطق آن پاسخ منفی : طور قانونمند مطرح می شوده سؤال مربوط به بديل آن، ب

 ۀبدھيم، بايد بر کدام ايدئولوژی تکيه کنيم؟ من سعی می کنم پاسخ اين پرسش جدی و ھوشمندانه را در مقال

  . ما در فصل نوين سياسی باشدۀ جامعۀلوژيک جناح سازند ايدئوۀاميدوارم پاسخ من، برنام. بعدی بدھم

چنين «نيچه در کتاب . در اينجا مھم آن بود که اعماق و تناقضات کليدی ايدئولوژی ليبرالی را نشان دھيم

.  مردم، شکل ابرمرد را به آنھا تصوير می کندۀمنظور برانگيختن اراده می گويد، زرتشت ب» گفت زرتشت

. نگيختن تأثر نمی شود، آنھا ترجيح می دھند به بندبازی يک بندباز در روی طناب نگاه کننداما اين موجب برا

حقيقت «: می پردازد» ابرانسان«پس از آن زرتشت روش بالغی برمی گزيند و از طرف معکوس به تشريح 

ی زرتشت از دقت گوش فرامی دھند، وله مردم ب. »چيست؟ آخرين انسانھا می پرسند و منتظر پاسخ می مانند

زرتشت . »اين ابرانسان را به ما نشان بده«: مردم يک صدا فرياد می زنند. اين طريق نيز به ھدف نمی رسد

 مردم ۀھم.  عکس، بسيار شادمان می شوندهمی خواھد مردم را بترساند و نفرت برمی انگيزد، اما مردم، ب
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وارم خالف داستان زرتشت نيچه، اين تجزيه و اميد... ، می خواھد تجاھل کنداو ھم، ظاھراً . راضی می شوند

  ...ھر چند ھر کسی می داند. تحليل ليبراليسم به تمايل خاصی در ميان خوانندگان دامن نزند
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