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  يک ھوادار: فرستنده

٢٠/١١/١٠  

  

  بحران اوباما را شکست داد
  

 شد برپا مريکا که روز دوم نومبر ۀ اکنگرۀ ھمان گونه که انتظار می رفت دمکرات ھا در انتخابات ميان دور

   .شکست خوردند و جمھوريخواھان از آنان پيشی گرفتند

در آن زمان باراک اوباما به تأسی . بسيارند کسانی که ھنوز جو کاذب رسانه ای دو سال پيش را فراموش نکرده اند

ان و ھم امريکائي ناميده می شود ھمچون سوپرمنی معرفی می شد که قرار بود ھم امريکائیاز آن چه فرھنگ 

کار تا آن جا پيش رفت که حتا وی . گيتی نجات دھدۀ ان را از تمام مصائب موجود در سطح اين کشور و کرجھاني

   !جايزه صلح نوبل را ھم گرفت

مريکا که اسياسی ۀ راست اين است که برخی از رنگين پوستان و نيز جوانان بی تجربه در سياست، آن ھم در صحن

چند ميليارد دالری ضامن پيروزی در انتخابات ھستند، ھمچنين بسياری از فقط و فقط بودجه ھای ھنگفت تبليغاتی 

 که اغلب در انتخابات شرکت نمی کنند، دو سال پيش با توجه به ظاھر باراک اوباما و نيز وعده امريکائیشھروندان 

. ندوق ھا ريختندھای او از جمله در زمينه اصالح نظام بھداشتی به ميدان آمدند و به نفع او آرای خود را به ص

مريکا بھبود نيافت، بلکه در سطح بين المللی و سياست ااکنون ھمانان و ديگران شاھدند که نه فقط وضعيت داخلی 

بين المللی کافی ست به اوضاع در افغانستان و ۀ در زمين. مريکا نيز تغييری صورت نپذيرفتاۀ خارجی اياالت متحد

 ستان نوبل نيروھای بيش تری به افغانستان گسيل کرد، اما باتالق افغانصلحۀ ھر چند برند. عراق نگاھی انداخت

در عراق ھر روز وضعيت خراب تر از گذشته می شود و حتا توافق بر سر يک دولت . عريض و طويل تر شد

   .فلسطين کاری از پيش نبردۀ لاوباما ھمچنين در رابطه با مسأدولت . دست نشانده نيز به معضل تبديل شده است

 ۀرسيده است، کسری بودج % ١٠ميزان بيکاری به . مريکا بحران اقتصادی عميق تر از گذشته شده استادر داخل 

 که در پی بحران امريکائیليون ھا مليارد دالر گذشته است، مدولت فدرال از رقم نجومی يک تريليون و سيصد 

subprime ھنوز سرگردان اند،خود را از دست داده اندۀ ھا خان .   

لوموند داشته است وضعيت عمومی ۀ ًی که اخيرا با مجلگتون در گفتگوئ به نام آريانا ھافيامريکائیۀ يک نويسند

  :مريکا را چنين ترسيم می کندا
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ليون و م با درآمدی کم تر از والدينشان در ھمان سن روزگار می گذرانند، نزديک به ھشت امريکائی صد ميليون 

 يک نفر يا بيکار است يا شغلی کاذب دارد، از ھر امريکائیت رفته اند، از ھر پنج  از دس٢٠٠٧نيم شغل از سال 

دانش آموزان بدون  % ٣٠خانم ھافيگتون می افزايد که . ی زندگی می کندُ يک نفر با بن ھای غذائامريکائیھشت 

   .اخذ ھيچ مدرکی ترک تحصيل می کنند

اما . دمکرات ھا در انتخابات ميان دوره ای اشاره می شود به عنوان يکی از عوامل شکست Tea Partyۀ به پديد

مريکا ااين پديده چيست و چه کسانی آن را به راه انداخته اند؟ تی پارتی به يکی از رويدادھای تاريخی بنيان گذاری 

دم به  برمی گردد، در آن سال و در بندر بوستون قيامی عليه مجلس بريتانيا رخ داد که در طی آن مر١٧٧٣در سال 

ۀ علت اين قيام اعتراض به مصوب. آنھا را که چای بوده به دريا ريختندۀ کشتی ھای انگليسی حمله کردند و محمول

تی پارتی اما. رف آن را به مردم تحميل کندمجلس بريتانيا بود که با توجه به انحصار تجارت چای می خواست مص

مريکا قرار ای از حزب جمھوريخواه  در پشت آن بخش ھائقع جنبشی ست کهمريکا رشد نموده در وااکه امروز در 

آنان در تجمعات خود برای توضيح . ًدارند که دارای نظراتی عميقا نژادپرستانه و ارتجاعی و حتا فاشيستی ھستند

   . استفاده کردندTaxed Enough Already از کلمات Teaۀ واژ

واقعيت اين است که برخی از جمھوريخواھان که ديدند مردم ديگر نه به آنان اعتماد می کنند و نه به دمکرات ھا، 

 جرج ۀ بر آن شدند تا اين جنبش ارتجاعی را به راه اندازند، جنبشی که دارای نظراتی ارتجاعی تر از دار و دست

بردارد و ماليات آنان را " مردم درستکار" دست از سر طرفداران تی پارتی معتقدند که دولت بايد. بوش دوم است

آنان می گويند که ھر کس بايد به فکر خودش باشد و طرفدار . ، مھاجران و سياستمداران واشينگتن نکندءفقراۀ ھزين

آنان . آنان می گويند که مردم بايد در شھرھای کوچک سنتی زندگی کنند. در جامعه ھستند" مسئوليت ھای فردی"

طرفداران تی . مريکا می داننداول مشکالت کنونی را مسؤ" توطئه گران خارجی"و نين مسلمانان، چينی ھا ھمچ

آنان اوباما را يک مسلمان مخفی اعالم می کنند و . پارتی می گويند که سوسياليست ھا در حال نفوذ به ھمه جا ھستند

طرفداران تی پارتی ھمچنين ! اجتماعی را اجباری کندوی را با ھيتلر مقايسه می کنند که می خواھد نظام بيمه ھای 

مريکا را برای ورشکستگی اخالقی اخود را مخالف سرسخت سقط جنين معرفی می کنند و می گويند که خدا 

   .مجازات می کند

تی پارتی خالف نامی که يدک می کشد يک حزب نيست و از يک رشته کميته ھا و گروه ھای محلی تشکيل شده 

مريکا مانند برداران کوچ، رسانه ھای ارتجاعی ھمچون فاکس نيوز و ھمچنين اياردرھای صنعت نفت ميل. است

ی و ئاعضای پرنفوذ جمھوريخواھان مانند راند پال و سارا پالين از جمله کسانی ھستند که به حمايت مالی، رسانه 

   .سياسی از تی پارتی می پردازند

اباتی جمھوريخواھان ھمانگونه که در تمام نظام ھای مبتنی بر دمکراسی آقای باراک اوباما پس از پيروزی انتخ

به ھر حال وی در اين برھه . پارلمانی مرسوم است اعالم نمود که حاضر است با جمھوريخواھان ھمکاری کند

دين  ب١٩٣٨مريکا از سال ۀ اچاره ای به جز اين ندارد، چرا که پيروزی انتخاباتی اخير جمھوريخواھان در کنگر

 –بدون اين که قصدی بر قرينه سازی تاريخی باشد، بايد گفت که در آن دوران بحران مالی . سو بی سابقه بوده است

 جھان را به کام يک فاجعه برد که ١٩٢٩مريکا و در سطح جھان پس از بحران عظيم بورس در سال اسياسی در 

داری ابعادی به مراتب وسيع تر از آن دوران گرفته بحران کنونی نظام جھانی سرمايه . جنگ جھانی دوم نام گرفت

مريکا، پيروزی احزاب راست افراطی در انتخابات ھای اخير اروپا در سوئد، ا تی پارتی در ۀظھور پديد. است

 دمکرات مانند –ی، چه سوسيال  اقتصادی که توسط دولت ھای اروپائمجارستان و غيره، سياست ھای رياضت
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 نئوليبرال ھمچون انگلستان و فرانسه اعمال می شوند ھمگی از تعميق بحران در پرقدرت ترين يونان و اسپانيا و چه

   .کشورھای سرمايه داری جھان خبر می دھند

ی اخير و برآمد يک نيروی ارتجاعی مانند تی پارتی نشان می دھد که وضعيت سياسی، ئانتخابات ميان دوره 

ک رو به وخامت بيش تر می گذارد و نيروھای راست و ارتجاعی که نزديۀ مريکا در آيندااقتصادی و اجتماعی 

دارای نظراتی نئوفاشيستی و ويرانگر از ھمه جھت ھستند با سياست ھای تعرضی تر و آن ھم از راه ھای قانونی، 

بين ۀ مينداخلی و چه در زۀ با داشتن اکثريت در پارلمان ھا، به جلو می آيند و امکان ھر گونه فاجعه ای چه در زمين

ھسته ای جمھوری اسالمی يا پايمال نمودن بيش از پيش حقوق ملت ھا از جمله ۀ ًالمللی مثال در برخورد با برنام

  . مردم افغانستان، عراق و فلسطين از جانب آنان وجود دارد

  


