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Кратко разяснение за Сергей Станишев относно резултатите от изборите в САЩ

Цели две седмици след обявяването на победата на Байдън от либералните медии се
ослушвах за този следизборен коментар. Но ето че мярнах интересно съобщение в блога
на лидера на ПЕС Сергей Станишев (със съкращения): „В разговор на... ПЕС с Джон
Подеста... заявих, че управлението на Доналд Тръмп нанесе сериозни щети на
трансатлантическото сътрудничество... от... търговията и технологичното развитие, до
външната политика... Тръмп си отива, но тръмпизмът... все още не е победен. В ЕС
поведението му окуражи консервативни лидери като Орбан... за тях той беше символ и
краят на управлението му е поражение за популизма и национализма в Европа. Убеден
съм, че историческата победа на демократите... ще бъде едно истинско ново начало за
САЩ - връщане към нормалност и предвидимост... особено по отношение на
сътрудничеството с ЕС... за рестарт на трансатлантическото лидерство. Байдън обаче
ще има тежката задача и да поправи големите щети, нанесени от... Тръмп върху
американското общество и силната поляризация в него.”

Браво на Станишев, че в тъй кратък пост е събрал толкова грешни тези. И че ми дава
чудесен повод да обясня как стоят нещата - в качеството си на американски прогресист,
регистриран демократ и симпатизант на българската и европейската левица.

Но преди това:

защо Тръмп в края на краищата, загуби

– „почти” според прогнозите? Не допускам сериозно, че съдебните дела могат да
обърнат резултата. Но на какво се надява Доналд, ще обясня в следващия коментар.
Ако трябва да отговоря само с една дума защо загуби, тя е „ковид”. Дистанционното
гласуване даде уникален шанс на демократите да мобилизират вота на милиони, главно
от черните „вътрешни градове” - хора, които никога не са гласували и никога вече няма
да гласуват при обикновени условия.
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Както писах и преди, техните гласове, както и общо до 60% от гласовете за Байдън,
бяха „против” Тръмп, а не „за” Байдън. Голям принос имаха и „либералните медии” с
многогодишния си лов на „руски“ и други вещици. Иронията е, че прогресистите, хората
на Бърни, които с героични усилия на терена донесоха победата на Байдън, ще останат
силно непредставени в новата администрация.

Победата на Байдън не е „историческа”, както мисли Станишев, а по скоро
антиисторическа. Дали е имало големи изборни нарушения, ще се установи от
съдилищата. Съдейки по войната срещу Тръмп през цялото му президентство,
привържениците му имат поне малко основание да се съмняват. Той никога не успя да
подчини държавния апарат и бе обект на постоянен саботаж. Медийната война против
него не спря и за миг.

Обкръжението му бе методично компрометирано и унищожавано от демократите,
службите и медиите - и поради инфантилния си, нелоялен характер, той го доунищожи
и остана сам. Републиканците никога не го приеха напълно за свой - и сега повечето го
изоставиха. Появи се и движение „републиканци против Тръмп”, които се очаква да
получат няколко места и възможност за сериозно влияние в администрацията на
Байдън.

Отказът на Тръмп да признае загубата, освен инфантилния му характер, отразява и
позабравения факт, че опонентите му също не признаха реално, ако и да го направиха
формално, победата му през 2016 г. и четири години се опитваха да го свалят
предсрочно с преврат.

Наистина, както казва Станишев,

„тръмпизмът все още не е победен”.

За него гласуваха - и то главно присъствено, не по пощата, висейки часове по опашки седемдесет милиона американци, включително цялата работническа класа и всички
дребни предприемачи - и бели, и черни, и латиноамерканци. И 90% от българите и
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източноевропейците в САЩ. Към 80% от вота за Тръмп е вот за Тръмп.

Аритметиката следователно сочи, че „чистият” глас „за” Байдън, е примерно максимум
40 милиона, а този „за” Тръмп - примерно 50 милиона. Това е реалността зад
недоволството на неумеещия да губи оранжев инфантилник.

Америка, както пише Станишев, е поляризирана, разделена - да кажем, на две
приблизително равни части. Но дали само защото Тръмп, с поведението си, поляризира
хората? Мисля че трябва да потърсим причината малко по-дълбоко.

Противниците на Доналд вярват подобно на Станишев, че той е ненормален,
непредвидим - и жадуват връщане към „нормалността и предвидимостта“. Без значение
кой ще дойде, само да е нормален и предвидим.

Поддръжниците на Доналд мислят обаче, че тази „нормалност” сама по себе си е
ненормална - лицемерна, порочна, враждебна за обикновения човек. И го харесват,
въпреки всичките му лъжи и инфантилни малоумия, въпреки реалните му действия в
интерес на супербогатите и във вреда на бедните, доколкото се опълчва на
ненормалната „нормалност” и на свой ред е люто мразен от нея.

Като социалист и съветски историк, Станишев се очаква да е запознат с марксизма. И
да разбира, че двете половини са в плен на различни идеологии, т.е. на илюзорно
съзнание. Мнозинството и в двете половини всъщност са обикновени трудови хора със
сходни реални интереси. Те реално трябва да са на едно място, а всъщност са горчиво
разделени и дори виждат у опонентите си въплъщение на абсолютното зло. Това
положение е идеално за елита. Но е пагубно за народа и за т. нар. „демокрация”.

За какво става дума? В реалния свят

Джо, работник от „Уолмарт” в Кентъки (тръмпист), и Джозефин, учителка от частно
училище в град Ню Йорк (либералка), имат еднакви реални интереси. „Медикеър” за
всички, т. е., социализирана медицина (и двамата не са осигурени здравно от
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работодателя си и не са в профсъюз). Платено майчинство и бащинство, достъпни
детски градини, добри безплатни държавни училища във всеки квартал и безплатни
щатски университети (нямат пари за частни училища и да остават да гледат деца
вкъщи). Всичко това - финансирано с прогресивни данъци, преразпределящи от
най-богатите към средната трудова класа. И

Те имат общ интерес от стабилни държавни пенсии, ред и законност у дома (липса и на
брутално полицейско насилие срещу невинните, и на лумпенски бунтове, палежи и
грабежи на магазини) и от мир в света (липса на терористични заплахи у дома,
предизвикани от наши агресии в чужбина). Джо и Джозефин, в идеалния случай, би
трябвало заедно да гласуват за социалиста Бърни, и така отиваха нещата в 2016 г.
преди Хилари и нейната клика да се намесят.

Но в илюзорния свят на идеологиите, натрапвани им от медиите и върхушките на двете
партии, Джо и Джозефин напълно забравят горното и се превръщат в

смъртни врагове по светоглед и стил на живот.

Джозефин иска Байдън (т.е. анти-Тръмп), иска велосипеди, аборти, феминизъм, гей
бракове и осиновяване, веганизъм, комбуча, съкращаване на полицията и обича Black
Lives Matter (BLM). А мрази „червеновратите” и „фашистите”, които носят „насилие и
омраза“, и лъжливият демагог Тръмп им налива масло в огъня.

Джо пък иска св. Тръмп, Бог, мощни джипове, знамето на Конфедерацията, пушки, ред
и закон, барбекю с лютив сос, бърбън и бира!... Той мрази „комунистите”, т. е.
лицемерните хайверени либерали и яйцеглавите надменни прогресисти от
крайбрежията. Те носят високи данъци на трудовия човек и подстрекават лумпените от
BLM и Антифа към „комунистическа” революция.

Ето това, др. Станишев, е положението с илюзорното съзнание на американските
трудови маси. Положението е класическо „разделяй и владей”. Социалистите трябва да
го разбират и да ги просвещават за истинските им интереси. А изборът между Тръмп и
Байдън за тях бе съвършено илюзорен и без истински избор.
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Колкото до останалите „ценности”, погубени от Тръмп, за които се съкрушава Станишев
- трансатлантическото сътрудничество и „лидерство”, „търговията” и „технологичното
развитие” - мога да кажа, че Доналд, наистина, по своя хаотичен, противоречив и
детински начин, направи каквото можа по историческата задача да изтегли Америка от
Близкия изток, където тя причини ужасни бедствия, и донякъде от НАТО и Европа,
където внася ненужно напрежение с Русия. И да избави американския работник и
дребен предприемач от разoрителните за него „търговски” договори в интерес на
глобалните корпорации - NAFTA, TTIP и ТPP. Байдън едва ли ще смогне да
„нормализира” всички тези области, но пък иде с целия идеен багаж на късния Обама и
Хилари, и с енергията от лова на „руски вещици” да търси нова конфронтация с Русия и
да превърне България във фронтова зона.

„Гласове“

02.12.2020 г.
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