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  حميد تقوائی
  
   

  اوباما،
  !تپه خاکی در برابر سيل

   
 دوره سلطه  :انتخاب اوباما به رياست جمھوری آمريکا نشانه پايان يک دوره در وضعيت سياسی دنيا است

 که با  دی اقتصا–دکترين سياسی   .  کنسرواتيسم بر جامعه آمريکا و بر کل جھان- بالمنازع مکتب شيکاگو و نئو
ريگانيسم و تاچريسم شروع شد و بعد از فروپاشی ديوار برلين بر کل جھان سرمايه داری سلطه پيدا کرد آشکارا به 

باتالق جنگ عراق و افغانستان و تنفر مردم آمريکا از بوش و ھيات حاکمه . بن بست رسيده و ورشکست شده است
معلوم شد . عالم ورشکستگی اقتصادی اين دکترين بوداعالم ورشکستگی سياسی، و سقوط وال استريت ا اش 

مکتب شيکاگو و فريدمانيسم، (سرمايه داری بازار آزاد با ھمه دولتھا و مقامات و متفکرين و نظريه پردازانش 
درمانده و بی افق و مستاصل اند و راه )  ريگانيسم، نئو کنسرواتيسم، نئو ليبراليسم، ليبرتاريانيسم و غيره-تاچريسم

" نظم نوين"برای ھمه مردم روشن شد که . دنندار  ،وجودآورده انده لی برای جھان جنگزده و بحرانزده ای که بح
   . نه ميتواند دنيا را اداره کند و نه حتی آنرا به خود و به ديگران توضيح بدھد سرمايه 

   
. ی جھانی است ايدئولوژيک کل کمپ سرمايه دار- اوباما حاصل اين بن بست، سردرگمی و بحران عملی
 - در آمريکا و در سطح جھان-  پاسخ طبقه سرمايه دار کانديداتوری و پيروزی اوباما در انتخابات رياست جمھوری

مردم آمريکا و کل ! ميخواھند جلوی يک سيل بنيان کن را با يک تپه خاکی بگيرند. به اين بحران ھمه جانبه است
يت موجود متنفرند، نارضائی عمومی مردم از جنگ عراق با عنوان نماينده وضعه جھان غرب و دنيا از بوش ب

مراتب شديد تر از اوضاع بحرانزده اقتصادی تکميل ميشود و برای اولين بار نظر سنجی ھا در ه نارضايتی ای ب
کارشناسان و نظريه .  خشم مردم آمريکا سخن ميگويند جامعه امريکا نه صرفا از نارضائی و يا مخالفت بلکه از

به   بورژوازی از فرانسيس فوکوياما تا آلن گرينسپن و از وال استريت جورنال تا ھفته نامه اکونوميست پردازان
بازار آزاد اعتراف ميکنند، و فھيم ترين و صادق ترينشان گيج و حيرتزده  در دفاع بيقيد وشرط از " اشتباھاتشان"

به اين صف درھم ريخته بورژوازی   است اوباما قرار". شايد حق با مارکس بوده است" زيرلبی اذعان ميکنند که 
       . برای خروج از اين بن بست باز کند جھانی سرو سامانی بدھد و در برابر سرمايه جھانی منفذی

      
مردم آمريکا مثل مردم ھمه جھان خواھان تغييرات . ، محور کمپين انتخاباتی اوباما و رمز پيروزی او بود"تغيير"

ت موجود ھستند و بورژوازی کانديدی را به صحنه آورد که بتواند با اين موج تغيير ھمراه شود تا بنيادی در وضعي
 بی شک با روی کار آمدن اوباما وضعيت  .آنرا در چارچوب قابل تحملی برای طبقه حاکمه کنترل و محدود کند

با . خواھد کرد، اما نه تغييری که مردم انتظار دارند و به آن اميد بسته اند" تغيير"ر آمريکا و در جھان سياسی د
 درد و مشکل مردمی که قربانی سودپرستی ذاتی نظام سرمايه در ھر شکلش،  کنار رفتن نئوکنسرواتيسم

  د يک ميليارد مردم گرسنه دنيا،ريشه در. خصوصی و دولتی و آزاد و يا کنترل شده ھستند جواب نخواھد گرفت
که مردم بيش از سی کشور جھان را تھديد ميکند، و بيخانمانی و بيکاری فزاينده درخود جامعه  قحطی و گرانی 

   . آمريکا تنھا سلطه نئوکنسرواتيسم در سياست و اقتصاد نيست، کل نظم سرمايه است
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 اين فايده را  قدرت بين احزاب حکومتی در آمريکا،دست شدن ه در اين وضعيت بحرانزدگی نظم سرمايه، دست ب
ماموريت و رسالت اوباما حفظ وضع . برای طبقه حاکمه دارد که کل سيستم را از زير تيغ حمله مردم بدر ببرد

 او آمده است تا خواست توده ای تغيير را به نفع طبقه  .موجود تحت لوای تغييری است که مردم خواھان آن ھستند
شرکت نسبتا وسيع مردم آمريکا در انتخابات و شور و شوقی که  . اما اين کار ساده ای نيست. دره کندحاکمه مصا

با روشن شدن نتيجه انتخابات مردم نه تنھا در آمريکا بلکه در بسياری از کشورھای دنيا نشان دادند نشانه 
کارگرانی که در مخالفت با . ر دارنداعتراضشان به وضيعت موجود وانتظار و توقع باال و فوری است که از تغيي

  اليحه ھفتصد ميليارد کمک به بانکھا شعار ميدھند
 "Don’t bail them, jail them!) "و يا زن بيخانمانی که اعتراضش را !)کمکشان نکنيد، زندانشان کنيد ،

نقد و اعتراض عميق مردم به  اين  !" را خانه خراب کرده اند جايزه ندھيد به کسانی که ما "  اينطور بيان ميکند که
  . تغيير وضع موجود را بيان ميکنند

   
 مسکن  او حد اکثر نقش. اوباما نماينده اين گرايش نيست، عکس العمل و پاسخ نظم موجود به اين گرايش است 

اما مضمون سياستھای اوب  . موقتی را ايفا خواھد کرد که با رنگ باختن توھمات مردم به سرعت بی اثر خواھد شد
از آنچه بيل کلينتون در دو دوره رياست جمھوريش انجام داد فراتر نميرود، اما حتی اقبال کلينتون را نخواھد 

بيل کلينتون در آستانه پيروزی بازار آزاد به مدل سرمايه داری دولتی بلوک شرق به . دوران ديگری است. داشت
نه اوباما و نه حزبش و نه . ميدان می آيده بازار آزاد بقدرت رسيد و اوباما در اوج ورشکستگی سياسی و اقتصادی 

طور ه اين شرايطی است که ب . ھيچ گروه و حزب و جناح بورژوائی جھان پاسخی به اين وضعيت بحرانزده ندارد
 و بسيج و  .ميدان فرا ميخوانده عينی و واقعی سوسياليسم و نقد سوسياليستی وضع موجود را می طلبد و ب

 که مردم آمريکا، و توده   به تغييری است ن اعتراض در يک مقياس جھانی پاسخ واقعیسازماندھی کردن اي
  . * طالب آن ھستند ميلياردی مردم گرسنه و زير خط فقر در سراسر دنيا،

 
 


