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  كوين اندرسون

  آبتين درفش: ازبرگردانِ 
  ٢٠١٢ دسمبر ٣٠

  

 زنند،  راسِت افراطی میۀسين رد به  گان امريكائی دستِ  دھند یأر
  رو ھستند  اری رياضتی روبهد اما ھنوز تحت ِدولِت اوباما با سرمايه

  

  چندفرھنگی ،- انتخاباتی چندقوميتی ۀمبِر اياالِت متحده، يك حوزس، كاليفرنيا ــ در انتخاباِت نوآنجل لوس

  .   كرد خواھان  راسِت افراطِی جمھوریۀای به برنام كجی ِجانانه دھن

ھای ھواخواِه او ھم پيشی  بينی نظرسنجی پيشکه اين پيروزی حتا از  يك پيروزِی قاطع دست يافت، باراك اوباما به

كه برحسِب جنس، جنسيت، نژاد،   اقتصادی، بلۀتنھا در زمين ھای جناِح راست را نه  گان، سياست دھند یأر. گرفت

  .گری، رد کردند ، و نظامی"جنگ با مواد مخدر" درمانی، ۀمھاجرت، بيم

 نيست كه او در دور ئیھيچ وجه حاكی از جا رزاِر انتخاباتی، بهدر عين حال، گردش به چِپ مختصِر اوباما در خالِل كا

 مالِی ۀھای اوباما به ارتباِط ميت رامنی با سرماي گمان، حمله بی. اش سعی دارد آن را اشغال کند جمھوری دوِم رياست

، و ) او بُروز يافتۀرسوا کنند"  درصدیِ ۴٧"که در ابراِز نظِر ( رامنی به مردِم كارگرۀخور، به نگاِه متكبران الش

، بازتابی ")آفرينِش شغل" شكلی از ۀمثاب به( مندان  فوِق نئوليبرالِی رامنی در كم كردِن مالياِت ثروتۀچنين  به برنام ھم

توان بيش از ھمين كه وجود  اما بدوِن تعميق و گسترِش چنين جنبشی، نمی.   بود- ولو بسيار ضعيف– جنبِش اشغالاز 

ای  اش يقين دارد، گيرم تا اندازه  سياسِت رياضتیۀ اوباما انتظار داشت، چرا كه اين دولت بر ادامدارد  از دولِت دومِ 

بقای خود ادامه   درمانِی اوباما بهۀ بسيار حداقلِی بيمۀكه برنام در حالی.  گيرد  در پيش،چه رامنی ممكن بود تر از آن آرام

گی و آموزش و ھای اجتماعی، حقوِق بازنشست امهشديِد  برن  ھشخواھان بر سِر كا ریخواھد داد، او اكنون با جمھو

  .ستازنی  مندان در حاِل چانه پرورش، در ازای افزايِش اندِک ماليات بر ثروت

  

  راِت جمعيتی استييش بر تغچپی كه اساس گردش به

 ۀای در نتيج كننده نييده، نقِش تعِر تركيِب قومی در اياالِت متحيياند، تغ  مفسرين خاطرنشان كردهۀ ھماً چنان كه تقريب ھم

تبار  التين مريكایِ اگاِن  دھند افزايِش رای  روبهاً شديدترين شكل در جمعيِت سريع  بهاين موضوع.  كرده استءانتخابات ايفا

به  دو برابر نسبت اً تقريبھا  آن.  مشاھده شد،دادند  را تشكيل می٢٠١٢گان سال  دھند یأر% ١٠، كه در كل هاياالِت متحد

خواھاِن نژادپرست به مھاجران، نيش  ھای جمھوری کسانی که از حمله. بود، مشارکت کردند% ۶ كه ٢٠٠٠ساِل 

 )دادن شد، یأ از رهای برای ممانعت يا ترساندن بسياری از شھروندان اياالت متحد ھای گسترده تالش( اند، خورده

  . شان را به اوباما دادند یأر% ٧١در مقياِس بزرگی بسيج شده و  تبارھا التينی مريكایا
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منظوِر كاھِش  رغِم اين واقعيت، كه به به. گان افزايش يافت دھند یأكِل ر% ١٣تبارھاِی امريكائی نيز به  ئیفريقااسھِم 

ی أنفِع اوباما ر ھا به آن% ٩٣دادن قرار گرفته بودند،  یأھای ر دھندگاِن سياه نيز ھدِف محدوديت  یأگان، ر كنند شركت

  .ی دادندأاند، به اوباما ر افزايش يافته% ٣به % ٢مريكائی نيز، كه از ادھندگاِن آسيائی ـ  یأاز ر% ٧٣. دادند

از اين روی، . گان سفيد بودند كنند از انتخاب% ٧٣اين معنا بود كه امسال برای نخستين بار، فقط   قومی بهئیآرا اين صف

از سفيدھا، كه بسياری از % ۴١اگر چه (گاِن سفيد كسب كرد  دھند یأ درصدی را بين ر٩يك افزايِش  در حالی كه رامنی 

نسبِت كِل  حال كه اين افزايش، او را باال كشيد، اما به و با اين) ی دادندأآنان از طبقاِت كارگر بودند، به اوباما ر

كه  ھا با شكست مواجه شد، بلنه تن، سياسِت انتقاِد تند از مھاجران اً مضاف. آورده بود گيری كم طور چشم كنندگان، به انتخاب

. ای از مھاجراِن غيرقانونی ايجاد گرديد  معکوس داد، و اكنون يك گشايِش واقعی براِی شماِر قابِل مالحظهۀ نتيجكامالً 

  . ميليون نفر باشند١٠ ـ ١٢شود  کسانی كه تخمين زده می

ی محبوبيت أ درصدی است كه در ر٢.٨ اً لی تقريب كۀكه كمی باالتر از حاشي(ی دادندأزنان به اوباما ر% ۵۵وقتی كه 

popular voteئیجا با اين حال، از آن.  جنسِی عظيمی نيز در خالِل اين انتخابات پديدار شد،ۀ، فاصل) كسب كرده بود 

ثيِر جنسی أت.  درصدی شد١٢ جنسی ۀاند، اين موضوع منتج به يك فاصل ی دادهأتر به رامنی ر كه مرداِن اندکی بيش

 ۀ كه اظھارنظرھاِی سكسيستِی آشکار دربار ئیشديدترين شكل در مبارزاِت انتخابی برای مجلِس سنا ديده شد، جا به

او . وری انجاميدس اطی، مثل تاد اكين در ايالِت میخواھاِن راسِت افر  جمھوریۀھای نامنتظر تجاوِز جنسی، به شكست

انا شد كه ي شكسِت مشابھی نصيِب ريچارد مورداك در ايالِت ايند.شود گی منتھی نمیبه حامل"  تجاوِز مشروع"گفته بود 

نفِع   انتخاباتی، بهۀاين خاطر، در يك سال، آن ھم وقتی كه نقش به. ست" خواسِت خدا" اظھار کرد  تجاوز 

  .شان را در سنا افزايش دھند ھا توانستند اكثريت خواھان بود، دموكرات جمھوری

ِر اوضاع جوی را، در آخرين روزھای ييواھيم كرد، طوفاِن سندی واقعيِت عينِی تغچنان كه در پائين بحث خ و ھم

در سطح ِايالتی، . نمايش گذاشت له، بهأھای ھم رامنی و ھم اوباما در كم اھميت دادن مس رغِم كوشش كارزار انتخاباتی، به

، در ) LGBT(دادگان  رجنسيتيي تغخواه، دوجنسيتی و جنس  حقوِق زنان و مرداِن ھمۀچھار پيروزِی قاطع در زمين

خواھان،  جنس دھندگان از ازدواِج ھم یألند و ايالِت واشنگتن، طِی يك رفراندم، ر در مين، مری.  ملی بازتاب يافتۀگستر

خواھان در يك انتخاباِت مستقيم  جنس اين نخستين بار بود كه ازدواِج ھم. ، حمايت كردند%۵ اً  قابِل اعتنای حدودۀبا حاشي

، در ايالِت اً مضاف .  بود٢٠٠٨ورد کاليفرنيا در ھای قبلی، مثل م نشينی ئيد شد، كه برگشتی از عقبأگان ت دھند یأوسِط رت

خواھان  جنس طرحی كه ازدواِج ھم. رفراندم گذاشته شده را با شکست مواجه کردند دھندگان يك طرِح به یأناسوتا، ر می

  .دكر را در قانوِن اساسی ايالتی ممنوع می

ای كه داشتن و  رفراندم گذاشته شده ھای به گان در كلرادو و ايالِت واشگتن، اليحه دھند یأچنين در سطح ايالتی، ر ھم

برای چندين روز، . د كردندئيأ، ت%١٠ھای تقريبن  كرد، ھر يك با حاشيه جوانا را قانونی می فروِش مقادير كم ماری

اگر اين اقدامات . تعليق درآوردند جوانا  به گردھای قانونی را برای ماری ، پیھای چندين ناحيه از ايالت وشنگتن دادستان

سارِی واقعِی ملی است، كمك خواھد ھاِی اياالِت متحده، كه يك شرم نتر شوند به كاھِش جمعيِت بيش از حِد زندا فراگير

كردِن  آمدھاِی قانونی برای بررسِی پیدر يك سطِح انترناسيوناليستی، چندين رھبر از امريكای التين اعالم كردند . شد

ھای  كه در سال" (جنگ با مواد مخدر" شكسِت ۀمنظوِر بازانديشی در بار جوانا در اين دو ايالِت اياالِت متحده، به ماری

  . خواھند داشتتجمعی، )ھا ھزار مرگ انجاميده  تنھا در مكزيك به ده اخير 

چپ را  گيری به گان يك جھت دھند یأيش از ھر ايالت ديگری معمول است، رپرسی ب  كه ھمهئیچنين در كاليفرنيا، جا ھم

ای ضد كارگری، كه در صورِت پيروزی، از مشاركِت  اليحه.  نمايش گذاشتند در موضوعاِت اجتماعی و اقتصادی به

گان كه از  كنندء نوع از اھداآن( كنندگاِن مرموز،ءرِی اھداالرغِم كمپيِن چندميليون د شد، به  ھا جلوگيری می سياسِی اتحاديه
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ھمين منوال،  به. با شکسِت فاحشی مواجه شد ،)طريِق تصميِم اخيِر ديواِن عالِی مرتجِع اياالِت متحده مجازشناخته شدند

ميِن مالِی تحصيالِت دبيرستانی أمنظوِر ت ، به)مندان را نشانه رفته بود كه بخشن ثروت(دھندگان،  افزايِش مالياتی را یأر

اين . دست آمد نفِع طرف ديگر به ر پول،  بهالھا ميليون د  با دهئیباز ھم اين موفقيت در رويارو. د كردندئيأگاھی، ت انشو د

دھندگاِن كاليفرنيا ـ با  یأ راً فمضا. حمايت از اين ماليات بسيج شده بودند جويانی قرار داشت كه به  پول، در تقابل با دانش

اين اليحه حكم به حبِس ابد  دادند،" سه ضربه"آوِر دولت، معروف به قانون   شرمۀ اليحی به تخفيفِ أ دوسوم ـ رۀحاشي

  .كرد نظر از شدت و ضعف آن می ، صرفئیبرای سومين محكوميِت جنا

  

  ٢٠١٢ھای سال  ھای انتخابات محدويت

گذاشته شده جھِت  یأر  بههيك اليح. نمايش گذاشت  را نيز به٢٠١٢ھای سال  ھای انتخابات كاليفرنيا برخی از محدوديت

اِل ؤدر ميشيگان، س. ، كه كمتر از گذشته بود%۵ ۀرو شد، اگر چه فقط با حاشي لغِو مجازاِت اعدام با شكست روبه

 ۀطوِر فاحش، با حاشي جمعِی كارگران، بخشی از قانوِن ايالتی گردد، به زنِی دسته رفراندوم گذاشته شده كه حق چانه به

  .وقال توسِط صاحباِن منافِع ضدكارگری بته بعد از يك كمپيِن پر قيل، شكست خورد، ال%١٣

ای  دارودسته[پارتی راستی، زيِر نفوِذ تی خواِه بسيار دست  جمھوریۀدست ، يكهگاِن اياالِت متحد وگشاِد نمايند در مجلس َگل

دھندگان در  یأقعيت بود كه اكثِر ررغم اين وا توانستند اكثريت را برای خود نگھدارند، و اين موضوع به] فاشيست مسلك

بندِی فدرال را در  گرا، قدرِت بودجه اين نيروھای واپس. ھا حمايت كردند مسابقاِت انتخاباتی در سطِح كشور از دموكرات

ھای ايالتی در سطِح كشور  كار، به كنترِل حكومت خواھاِن بسيار محافظه  جمھوری. دستاِن خود نگه خواھند داشت

ر ييدھندگاِن درحاِل تغ یأجای مانده از طرِف ر ثيراِت بهأكه مصمم به از بين بردِن ت امه خواھند داد، در حالیچنان اد ھم

دھندگاِن اقليت، مھاجر و جوانان را نشانه رفته بود، در  یأگان، كه ر دھند یأشان برای سركوِب ر تِر تالش بيش. ھستند

با اين وجود، بسياری از قوانيِن ضِد .  كه در پنسيلوانيا و تگزاس ديده شدطور ھمان.ھا لغو شد آخرين دقايق توسط دادگاه

ھای  ايالت"ويژه در  توانند در آينده مورِد انتظار باشند، به برجای ھستند و بسياری ھم می چنان پا دموكراتيِك ديگر ھم

  .خواه ھستند ھای ايالتِی جمھوری مثل اوھايو و فلوريدا كه ھر دو تحِت حكومت" درحال ِنوسان

جنگ با "از يك دھه كه از  با بيش.  به ميليتاريسم يا امپرياليسِم اياالِت متحده شدیا سختی اشاره ، در كمپين، بهاً مضاف

چنين، در حالی  ھم. سپارند محاِق فراموشی می له را بهأاما  اين مسرسيد ھم رامنی و ھم اوب نظر می به گذرد، می" ترور

خراش  تر از رامنی گوش چون و چرايش از اسرائيل، كمی كم  با ايران، و حمايِت بیئی روياروۀكه زباِن اوباما در بار

تر  اوبامای كمی كمحتا . گرفت امپراتوری بر ديگری سبقت می" جديتِ " ھا در طرِح تصويری از  بود، ھر کدام از آن

ای حاكی از آن  كردن زنداِن بدناِم گوانتانامو نكرد و ھر نشانه  خود براِی تعطيل٢٠٠٨ به قوِل سال یا ميليتاريست، اشاره

  .تروريسم ادامه می دھد ھاِی نظامِی سبِك بوش را در مورِد افراِد متھم به بود که  او دادگاه

خواھان،   جمھوریئیآ در خالِل گردھم. تری صورت گرفت و ھوا حتا بحِث كمر آب يي زمين و تغۀ گرمايِش كرۀدر بار

ِر ييبار در اين مناظرات اوباما به تغ و فقط يك. سخره گرفت ھا را به خير انداختن گرمايِش اقيانوسأت  بهۀرامنی آشكارا ايد

 پايانِی خود ۀِر آب و ھوا به بيانيييغ ارجاع مختصری به ت آب و ھوا اشاره كرد، در اين معنا كه او در آخرين مناظره،

 hydraulicھا بر گسترِش استخراِج ذغال سنگ و برِش ھيدروليكی فركينگ  در عوض اما، ھر دوی آن. پينه كرد وصله

fracking] تواند از خود  ھای ھيدروليكی و استفاده از نوعی مايع كه می ھای سنگی با مته تكنيِك سوراخ كردِن اليه

اما واقعيت در . كيد كردندأبرای استخراِج نفت و گاز طبيعی ت] جای گذارد ار خطرناك برای محيِط زيست بهرسوباِت بسي

چنان كه طوفاِن سندی، با گرمايِش شديِد اقيانوِس  ھر دو كانديدا تقديم كرد، ھم عصِر ھمان روِز انتخابات، گواِه نقض به

آشام ـ نامی كه به طوفاِن سندی داده شد كه از  طوفان خون. [ پيوستبه وقوع" استورم فرانك"طغيان در آمد، و  اطلس به
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 مالی، ۀ به مركِز جھانی سرماياً و مستقيم] ری شلی اقتباس شده استھمين نام از م ناِم فرانك اشتاين ضِد قھرمان كتابی به

راسِت افراطی را حمايِت مالی استريت، كه  ھاِی اقتصادِی وال آمِد آن، بسياری از غول پی. ن، اصابت كردئيمنھتِن پا

 ۀدر اين كشاكش، در چندين محل. ھاشان رسيد، دچاِر ترديد شدند  در خانهۀكه آب به پاشن كرده بودند، گويا ھمين

  .آمدند چشم می  تنھا امدادگرانی بودند كه بهاً ِن جواِن جنبِش اشغال، تقريب بروكلين و كوئينز،  فعاالۀكارگرنشين، از منطق

  

  جمھورِی اوباما ارِی رياضتی و دوِر دوِم رياستد سرمايه

كار را   ھميناً شادی و شعف قطع كند، اوباما يقينگی و حتا با بست ھای اجتماعی را  با دل نامهتوانست بر اگر رامنی می

و اجتماعی اما گرايِش عمومِی سيستِم اقتصادی . ای ماليم تر  مغموم و سرعِت تا اندازهۀادامه خواھد داد، گيرم با قياف

 اين وضعيت،. شود دار ديده نمی ، برای اين بحراِن اقتصادِی عميق و ادامهئیاندازی نھا چشم. ، واضح استهاياالِت متحد

" مھارِ "ست برای  ا مستمسكی.  يك كل، براِی طبقاِت مسلط، ـ ھم ليبرال و ھم كنسرواتيو ـ يک فرصت است ۀمثاب به

 ۀ مثل بيم١٩۶٠ و ١٩٣٠ھای  آوردھای دھه  كه مردم ِاياالِت متحده، بر مبناِی دستخدماتی. خدماِت رفاھِی حداقلی شده

  . درمانی، از آن برخوردارندۀكاری، و بيم  بیۀاجتماعی، بيم

گاه بروند،  جوانان اگر قرار باشد به كالج يا دانش. گی كاھش يابندھای بازنشست بايد افزايش و حقوقگی سِن بازنشست

 ۀيابند حلی برای بحراِن افزايش ھيچ يك از كانديداھا حتا تظاھر به راه. ھاِی نجومی ادامه خواھند داد م با وائیرويارو به

 و متوسطه تحِت ئیسازِی مدارِس ابتدا خصوصی . كند، نكردند تری را آواره می تر و بيش مسكن، كه ھر روز مردِم بيش

رغِم  و در مورد ِمھاجرت، بايد متوجه بود كه به.  خواھد يافت ادامهcharter school"  ويژهۀنام مدارس با نظام" عنوان

تعويق انداختِن بسيار محدوِد حكِم اخراِج جواناِن غيرقانونی كه از تحصيالِت  اش، و با وجود به پردازِی انتخاباتی سخن

 بوش اخراج ئیگاِه اجرادست  تری را نسبت به  اوباما، ساليانه مھاجراِن بيشئیگاِه اجراند، دستاگاھی برخوردار دانش

تری است،  تر و بيش ھای بيش ای كه در حاِل چنگ انداختن به جمعيت و ھيچ يك از كانديداھا از فقِر فزاينده. كرده است

  . ميان نكشيدند حرفی به

سيستِم . ھای عينی مبتنی ھستند كه بر واقعيت ند، بلاخشکِی سياسِت نئوليبرالی استوار ھا نه تنھا بر ناخن اين سياست

 ١٩٧٠ ۀ از اواسِط دھاً سازی و اموِر مالی، اساس در خانهھاِی سوداگرانه  ئیرغم شكوفا  بههداری اياالِت متحد سرمايه

يابِی ھای شخصی و عمومی،  روكشی از كام ای از بدھی سابقه  بی ھمراِه سطح اكد بوده است، و اين موضوع بهر

يابی ھا اكنون فرو ريخته و  ماما اين کا.  گذشته سبب شده استۀ دھنی از دويھای مع اقتصادی را در خالِل دوران

  .بازسازی شدنی ھم نيست

ھا ست  ھا و شايد دھه در سطِح جھانی، كه اياالِت متحده ھم از آن مستثنا نيست، مردِم كارگر و حتا طبقاِت متوسط سال

تنھا بخشی "اركس صدو پنجاه ساِل پيش اشاره كرد، چنان كه م ھم. رو ھستند كارِی شديد و اقتصاد رياضتی روبه كه با بی

جلد اول " (شود، بدھِی ملی است طور واقعی مالكيِت جمعی يك ملِت مدرن محسوب می اصطالح ثروِت ملی كه به از به

  . کندء اجراءانتھا را تا به" مالكيت" و سرمايه بر آن است كه اين حقِ ). ٩١٩ فوكز، ص ۀسرمايه، ترجم

ھای اروپائی به  ھای بانك منظور تضميِن وام مردِم كارگری كه به. گيرترين مثال از اين مورِد دوم است شمالبته يونان چ

 كشورھای سيستِم ۀاما ھم. اند گی و كارشان شده ھای شديد در شرايِط زند دولِت يونان، مجبور به تحمِل كاھش

  .تر، دست كم تا اين لحظه شكلی خفيف داری جھانی بايد از بحراِن مشابھی گذر كنند، گيرم به سرمايه

ھای  ترين بخش  انقالبیۀ مھيِب اجتماعی از زير است، با روحياً نين روندی مستلزِم يك شورِش واقعكردن چ معكوس

ناپذيرِی انقالبی، اگر به  اما حتا سازش. ھای عربی گيناِن اسپانيا، اعتراضاِت يونان و انقالب جنبِش اشغال، جنبِش خشم

  .ت، به سمِت کليِت سيستِم سرمايه داری و الغاِی مناسباِت آن نشانه نرفته باشد، بسنده نخواھد بودجھِت درس
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 كم  كه منجر به دست" ھمه چيز يا ھيچ چيز"كردِ  طور مطلق در نظر گرفته شود، چون روی چنين اين نفی نبايد به و ھم

چنان  كش را تخفيف دھند، ھم طور موقت، رنِج مردِم زحمت توانند به ھای واقعی گردند ، دست كم می گرفتِن اھميِت رفرم

  . درمانِی حداقلی، ولی با اھميِت اوباما، ديده شدۀكه حتا در قانوِن بيم

بخش، عليه تمامِی اشكاِل سركوب جدا گردد،  ئیھاِی رھا تواند از پوشِش جنبش چنين مبارزه عليِه سرمايه، نمی ھم

كمی از . قوميت، وضعيِت مھاجرت، يا جنس و جنسيت باشند/ بتنی بر طبقه، نژادھا م نظر از اين كه اين جنبش صرف

  .ھاِی معاصر در انتخاباِت اياالت متحده موجوديت يافت، چيزی كه بايد تشويق شود عطر و بوِی اين جنبش

ر حضوری بسيار  كارگۀگان،  اقليت ھستند، طبق دھند یأر% ٢٧و اين نيز بايد مورِد توجه قرار گيرد، در حالی كه  

ويژه وقتی كه  به. ھای اياالت متحده دارد  تبار، و امريكای التينی ھای آسيائی ھا، امريكائی تر از افريقائی ـ امريكائی بزرگ

 كارگِر امروز، اغلب مشموِل ۀ طبقۀست كه مبارز و به اين معنا. آيند حساب می  كارگر بهۀھاِی غيرقانونی، طبق بخش

كه به اشكاِل سركوِب  گويد، بل گی پاسخ میگان استثماِر اقتصادی و ازخودبیود كه نه تنھا به طبقه و  خواھد بئیھا لفهؤم

، در ٢٠٠۶ در روِز اوِل ماه می اين موضوع قبالً . گو است  نيز پاسخمنبعث از نژاد، قوميت، يا وضعيت شھروندی

 مثل كاليفرنيا يا ئیھا ويژه در ايالت ِی کشور، بهھای اقتصاد تظاھراِت عظيِم ميليونی برای حِق مھاجرت، كه كِل بخش

  .تگزاس را به تعطيلی کشاند، ديده شد

ھای سركوب شده ـ موفق  قرار است اين نوع مبارزات ـ خواه توسِط كارگران، خواه توسِط گروه اما در عيِن حال، اگر

 به قوی اً چنين مبارزاتی، اكثِر مواقع، صرفدر غير اين صورت، . خورندب كلی عليه سرمايه پيوند ۀشوند، بايد به مبارز

ھای فرودست، چه در داخل  تر ساختِن  آن برای جمعيت پذيرتر، و پذيرفتنی تر، انعطاف شدِن حاكميِت سرمايه، با ظريف

  .  است چه در خارج منجر شده

تواند در   كردند، میئی ارتجاعی روياروۀشيو دارانی كه با او به که سرمايه  آن رغمِ   اوباما ، بهۀدر اين معنا، انتخاِب دوبار

گرساالر،  تر از رامنِی توان اين موضوع به اين علت است كه اوباما، بسيار بيش.  كند عالِم واقع، حاكميِت سرمايه را قوی

الت اگر در ايا. افروز، و استثمارگر بدھد تر به يك سيستِم غيرانسانی، جنگ تر و چندفرھنگی ای انسانی تواند چھره می

متحده، ناآرامِی اجتماعی در يك مقياِس وسيع دوباره سر بركشد، آيا اوباما در موقعيتی خواھد بود كه از مردم درخواست 

   برويد خانه و كار را به سيستم محول كنيد نمايد؟اً تر، و اين كه لطف بيش" ئیشكيبا"

 ۀچه در باال آمد نكته اين است كه انتخاِب دوبار ديگِر آن ۀبرای سوي. جا، مثِل ھميشه، ديالكتيك، دو سويه دارد البته در اين

مين مالی أ ت سياست كامالً ۀگرايان منظوِر استقراِر شماری از اشكال بسيار واپس  اوباما ـ در قالِب كوشِش عظيمی که به

از كميِت عددی خود، از برند و بتوانند ب شان پی ھای ئیشده ـ به مردم ِكارگِر اياالِت متحد اجازه داد كه كمی به توانا

تِر كسانی كه  تا حدی كه ، به بيش. شان دركی داشته باشند شان و پتانسيِل وحدت شان در بياِن نظراِت خود، و قدرت عزم

 خود در ئینفس نسبت به توانا شان به مفھومی از اميد و اعتمادبه اند، اجازه دھد در ذھنيت توسِط سيستم سركوب شده

ويژه بين جوانان، دامن  تر، به ھاِی اجتماعِی جديد را در جھتی انقالبی تواند برخی جنبش ابند و میِر چيزھا دست يييتغ

  .   زند

   ٢٠١٢نومبر، ١۶

 گروه پروسه

  

  

   

 


