
«من یک سرباز سرمایه داری نیستم. من یک انقلب��ی سوسیالیس��ت هس���تم...من مخ��الف ه��ر جنگ��ی

 بیان کرد. البته این ها گفته ه��ای ی��وجین۱۹۷۹هستم به جز یکی». این  سخنان را برنی سندرز در سال 

) یکی از  رهبران  معروف کارگری ایالت متحده می باشند و سندرز جوان ب��ه ی��اد او۱۸۵۵–۱۹۲۶دبس  (

 برنامه ای را نوشت و اج�را ک�رد. ام�روز هن�وز می ت�وان س�ی دی س�ندرز در ب�اره دب�س را۱۹۷۹در سال 

خرید. دبس از انقلبیون سوسیالیست بود که پنج بار کاندید ریاست جمهوری شد. بار آخ��ر، زم��انی ک��ه

به خاطر دعوت به شورش بر علیه جنگ اول جهانی و خدمت سربازی در زندان بس��ر می ب��رد، از س��لول

 یک میلیون رأی بیاورد. امروز عده زیادی
 
زندان خود را کاندید ریاست جمهوری نمود و توانست تقریبا

سندرز را با یوجین دبس مقایسه می کنند، در صورتی که دبس یک بلشویک دو اتشه، شجاع،  ص�لح طلب

اما طرفدار جنگ طبقاتی و انقلب سرخ بود ولی امروز س�ندرز ی�ک سوس��یال دمکرات ص�لح طلب، ش�جاع ،

رفرمیست و مخالف نابرابری اقتصادی است. اگرچه او همچنان معتقد به تحلیل طبقاتی است و امروز  از

معدود سیاستمدارانی است که نام سوسیالیسم را نه فقط در آمریکا بلکه در تم�ام جه�ان ب�ر س�ر زبان ه�ا

انداخته است.

سال ها پیش اسلوی ژیژک در مصاحبه ای در آمریکا عنوان کرد که همه مردم جهان و نه فقط امریکاییان

باید در انتخابات ریاست جمهوری امریگا شرکت کنند. منظور وی بیش از ه�ر چی�ز تأکی�د ب�ر ای�ن نکت�ه

بود، از آنجا که امروز آمریک�ا تنه�ا ابرق�درت جه�ان محس�وب می ش�ود، هم�ه م�ردم دنی�ا ک�م و بی�ش از

سیاست های آمریکا متأثر خواهند شد و از این رو بایستی در انتخاب ریاس��ت جمهور ای�الت متح�ده نی�ز

 ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، خصوص�ا ب�ا ت�وجه ب�ه ش�رایط جنگ�ی منطق�ه
 
نقشی داشته باشند. قطعا

بشدت  متأثر از سیاست های ریاست جمهور آینده آمریکا خواهن�د گش�ت. ای�ن درس�ت اس�ت ک�ه مش�ی

کلن سیاست خارجی آمریکا کم و بیش ثابت است، اما در بعضی مناطق  تغییرات ان��دکی در سیاس��ت

خارجی آمریکا می تواند تأثیرات بزرگتری داشته باشند. این ام�ر به خص�وص ب�ا ت�وجه ب�ه پیش�رفت های

دونالد ترامپ در انتخابات  کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

اما وظیفه نیروی چپ آمریکا در این انتخابات چیست؟ آیا چپگرایان باید از  کمپین  سندرز حمایت کنند

یا اینکه برای حزب سبز مبارزه کنند؟ و مسأله مهم ت�ر در مرحل�ه نه�ایی انتخاب�ات بای�د چ�ه سیاس��تی را

 اکثر چپ گرایان آمریکا اعتقاد دارند که به خاطر سیس�تم انتخاب�اتی امریک�ا، احتم�ال
 
پیش ببرند؟ تقریبا

پیروزی سندرز در مقابل هیلری کلینتون کم است.(مگر آنکه مخالفین هیلری بتوانند اسنادی را افش�ا

کنند که امکان دفاع از آن ها وجود نداشته باشد)، ولی بسیاری همچنان ن�ه فق�ط در آمریک�ا بلک�ه در هم�ه

جهان هنوز چشم امید به پیروزی وی، هر چند شانس آن روزب�روز کم�تر می ش�ود، دارن�د. ه�ر پی�روزی



سندرز در هر گوشه ای از امریکا، مایه دلگرمی همه چپگرایان جهان است.

 بنا بر نظری، تا وقتی که سندرز در صحنه وجود دارد، فشار طرفداران وی هیلری کلینت��ون را بیش��تر ب��ه

سوی چپ سوق می دهد و عده ای امید دارند که شاید او بعدها اگر به قدرت رسید، ش�اید ب�ه قس�متی از

وعده های خود، حتی آن هایی که تحت فشار کمپین سندرز به وی تحمیل شده اند، وفادار باقی بمان��د.

به عبارتی به مجرد خروج سندرز از انتخابات، کلینتون به سرعت به سمت راست و سیاست سنتی مرک��ز

خود باز خواهد گشت. یکی دیگر از مسائل مورد بح��ث در درون دموکرات ه��ا نق�ش احتم��الی س��ندرز در

دولت آینده، در صورت پیروزی کلینتون است.

از منظر چپگرایان، هر چه سندرز طولنی تر در صحنه انتخاباتی آمریکا باقی بماند، تبلیغ بیشتری به نف��ع

ایده های مترقی برای حل مشکلت داخلی و خارجی آمریکا صورت می گی�رد و ع�ده بیش�تری ب�ه س�وی

ایده های رادیکال جلب می گردند و شاید چپ آمریکا بتواند از این وضعیت به عنوان س��کویی در جه��ت

جلب نیروهای بیشتر به سمت خود اس�تفاده کن�د و ش�رایط را ب�رای ی�ک ایج�اد ی�ک الترن�اتیو مس�تقل

دائمی فراهم سازد. در چپ آمریکا با توجه به پیشرفت های س�ندرز، سیاس�ت تس�خیر ح�زب دم�وکرات از

درون توسط چپ، نیز طرفداران بیشتری یافته است. 

اما یکی از مهمترین مسائل این انتخابات، خ�ط مش�ی چ�پ و دیگ�ر نیروه�ای م�ترقی در مقاب�ل مب�ارزه

احتمالی انتخاباتی بین دونالد ترام�پ و هیلری کلینت�ون می باش�د. آی�ا وظیف�ه چ�پ در ص�ورت وق�وع

چنین شرایطی دفاع از هیلری کلینتون و تبلیغ به نفع وی می باشد؟ در اینجا دوباره موض��وع کلس��یک

انتخاب میان بد و بدتر  ، «شر کم�تر»، مط�رح می ش�ود( البت�ه ع�ده ای در جن�اح چ�پ وج�ود دارن�د ک�ه از

هیلری کلینتون حتی در مقابل سندرز حمایت می کنن�د). ای�ن موض�وعی اس�ت ک�ه همیش�ه در مقاب�ل

چپگرایان در کشورهایی که نیروی ضعیفی هستند و یا وقتی که احتمال پیروزی نیروهای م��اورا راس��ت

وجود دارد، از ایران گرفته تا  برخی از کشورهای اروپایی، تا ایالت متحده، قرار دارد. در ای��الت متح��ده

از هم اکنون فشار زیادی بر روی چپگرایان به خاطر احتمال پیروزی ترامپ گذاش�ته ش�ده اس�ت. از آنج�ا

 این توافق نظر وجود دارد که در صورت احتمال پیروزی یک نی��روی فاشیس��تی
 
که در چپ امریکا تقریبا

بایستی از نیروهای معتدل تر حمایت نمود، بحث گسترده ای در میان چپگرای��ان و لیبرال ه��ا در گرفت��ه

 تا انتخاب��ات آمریک��ا ادام��ه
 
که آیا دونالد ترامپ را می توان  فاشیست تلقی نمود یا نه؟  این بحث مسلما

پیدا خواهد کرد.

در زیر مناظره چهار تن از چپگرایان ایالت متحده در مورد استراتژی و تاکتیک چپ در انتخابات کنونی

را می توامید بخوانید. اگرچه این چه�ار ت�ن نماین�ده هم�ه نظ�رات چ�پ آمریک�ا نیس�تند، ام�ا ای�ن بح�ث



می تواند دریچه ای باشد به سوی بحث های موجود در چ�پ ای�الت متح�ده ک�ه بس�یار آموزن�ده هس�تند.

مناظره در دسامبر سال گذشته صورت گرفت. شرکت کنندگان در این بحث و گفتگو، دن��ی ک��چ، از ط��رف

سازمان بین المللی سوسیالیستی، باسکار سانکارا، سیوسیالیست جوانی که با انتشار ژاکوبین توانس��ته

است بخش گسترده ای از چ�پ ای�الت متح�ده را پیرام�ون آن گ�رد اورد، گلوری�ا م�اترا از ح�زب س�بز و

داستین گواستل از سوسیالیست های دمکراتیک آمریکا شرکت دارند. قس�مت پرس�ش و پاس��خ و بخ�ش

منظور از اس��ب دوانی دربزرگی از گفتار پایانی این گفتگو به خاطر طولنی بودن متن حذف شده است.  

عنوان این مقاله، پیش بینی نتایج انتخابات و سرنوشت نامزدها در انتخابات می باشد.

 تاکنون زی�اد خوانده ای�د، ام�ا توض�یحی در م�ورد وکلی متعه�د و
 
یک توضیح:  اگرچه در این مورد حتما

غیرمتعهد و نحوه انتخابات نامزد ریاست جمهوری از سوی دموکرات ه�ا لزم اس�ت. در نظ�ام انتخاب��اتی

آمریکا مردم بطور مستقیم کاندیدهای خود را انتخاب نمی کنند بلکه نامزد ریاس�ت جمه�وری توس�ط رأی

«وکلی انتخاباتی» تعیین می گردد. در ح�زب دم�وکرات وکلی انتخاب�اتی ب�ر دو ن�وع هس�تند، «وکلی

متعهد» و «وکلی غیر متعهد». وکلی متعهد بر اساس و متناسب با رأی مردم ب�ه ی�ک کاندی�د ریاس��ت

جمهوری در هر ایالت  و بر پایه جمعیت آن ایالت انتخاب می شوند. وکلی متعهد از قبل طرفداری خ��ود

را از یک کاندیدا اعلم کرده اند و بنا بر همین تعهد و متناس�ب ب�ا رأی م�ردم ب�ه «هم�ایش مل�ی ح�زب

  وکی�ل غیرمتعه�د ک�ه از نخبگ�ان ح�زب۷۱۷دموکرات» می روند. در مقابل در انتخابات کنونی تقریب�ا 

دموکرات مانند فرمانداران، سناتورها و سران ایالتی هستند، بنا به سلیقه خود در هم�ایش مل�ی ح��زب

شرکت و رأی خواهند داد و به هیچ وجه  نماینده رأی مردم نیس�تند. در هم�ایش مل�ی ح�زب دم�وکرات

 
 
 ۴۷۶۸امسال تقریبا

 
  متعه�د۴۰۶۱  نف�ر از وکل غی�ر متعه�د و ۷۱۷ نماینده ش�رکت می کنن�د ک�ه تقریب�ا

  ر أی این نمایندگان را کسب نمای�د، ن�امزد ح�زب دم�وکرات در۲۳۸۵هستند. کسی که بتواند حداقل 

انتخاب�ات ریاس��ت جمه�وری خواه�د ش�د. در حقیق�ت نخبگ�ان حزب�ی  ب�ه خ�اطر نماین�دگان غیرمتعه��د

می توانند تا حدی کنترل خود را در انتخاب نامزد ریاست جمهوری حفظ کنند. 
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۸۰۹۶تعدادکلمات:



دنیکچ

بسیارخوب، ما اینجا برا ی مناظره امده ایم، اما بسیار خوب است که چیزهایی را که ما نباید بحث کنی��م،

چیزهایی را که همه ما توافق داریم، را معین کنیم. آیا کس�ی اینج�ا هس�ت ک�ه متنف�ر از دونال�د ترام�پ

باشد؟ آیا کسی اینجا هست که از تنظیم خانواده حمایت کند؟ آیادر  اینجا کسی وجود دارد ک�ه فک�ر کن�د

باید از همه پناهجویان به این کشور استقبال نمود؟

من این ها را برای یک تشویق آسان نمی گویم؛ ما باید این ها را بی�اد داش�ته باش�یم چ�را ک�ه چن�د م�اه

 به این ها نه  خواهند گفت. چه تعدادی از شمایی که اینجا
 
دیگر عده زیادی وجود خواهند داشت که واقعا

 از هیلری کلینتون، حتی اگر او رسما نامزد شود، حمایت نخواهید  کرد؟ اگر شما در ای��ن
 
هستید مطمئنا

دسته قرار دارید، من راجع به شما حرف می زنم، و من راجع به خودم حرف می زنم، چرا که م��ا چن��د م��اه

دیگر احتمل، متاسفانه، شاهد رقابت هیلری کلینتون و دونالد ترامپ ی�ا یک�ی دیگ�ر از جمهوری خواه�ان

بدصفت خواهیم بود.

هیلری کلینتون به خاطر  پیام بهتر نسبت به برنی سندرز نامزدی دموکرات ها را کس�ب نمی کن�د، و ی�ا

این موضوع به خاطر این نیست که سیاست های سوسیال-دموکراتیک برنی سندرز به نحوی با زنان ی�ا

امریکائیان افریقایی تبار ارتباط برقرار نمی کند، و یا همه چرندیاتی که هواداران هیلری پخش می کنند.

دلیل اینکه به احتم�ال زی�اد هیلری کلینت�ون ن�امزدی ح�زب را دری�افت می کن�د ای�ن اس�ت ک�ه ح�زب

دموکرات یک حزب دموکراتیک نیست. بلک�ه حزب�ی ب�ا ن�امی بس�یار غلط ان�داز اس�ت ک�ه ب�ا   انتخاب�ات

مقدماتی مبتن�ی ب�ر پ�ول، ارتب�اط ب�ا رس�انه ها، س�اخت و س�ازهای فریبک�ارانه مانن�د «وکلی انتخاب�اتی

غیرمتعهد » ، که همین الن همه آن ها متعهد گشته اند از هیلری کلینتون حمایت کنند، اداره می شود.

چند ماه دیگر که ما احتمال  ناظر رقابت هیلری کلینتون و یکی از جمهوری هان نفرت انگیز هستیم و شما

از هیلری کلینتون پشتیبانی نخواهید کرد، شما متهم ب�ه حم�ایت از ترام�پ خواهی�د گش�ت، زی�را ای�ن

منطق شر کمتر است. شما متهم به آن خواهید شد که از تنظیم خانواده دفاع نمی کنید.

مهم نیست که شما یکی از افرادی هستید که دیشب در اعتراض به دونالد ترامپ در میدان کلمبو حضور

داشتید، یا یکی از افرادی هستید که به سازماندهی این اعتراض کمک کردید. شما متهم به ع��دم ت��وجه

به عواقب ناشی از انتخاب دونالد ترامپ خواهید شد، و شما از طرف کسانی متهم خواهید گشت که تنه�ا

واکنششان به ترامپ این است که «اوه، ترامپ آدم وحشتناکی است، پول بیشتری برای کمپی��ن م��ن

 همان چیزی که هیلری کلینتون، پس از بیست سال  دوستی با دونالد ترامپ،
 
بفرستید»، یعنی تقریبا



راجع وی می گوید.

و متاسفانه، در چند ماه آینده، برنی سندرز و بسیاری از سازمان دهندگان سطح بالی انتخاباتی وی ب��ه

حامیان خود خواهند گفت که برای جلوگیری از پیروزی وحشتناک جمهوری خواهان از هیلری کلینتون

حمایت خواهند کرد. و فشار بر افرادی که فکر می کنند ما محتاج ساخت چیزی مستقل از آنچه که وج��ود

دارد هستیم، بسیار زیاد خواهد گشت.

هر روز هزاران ایمیل از طرف سازمان های لیبرالی خواهد آمد که حاوی چیزهای وحشتناکی خواهد ب��ود

که دونالد ترامپ، تد کروز، و یا مارکو روبیو گفته است. مقالت فراوانی توسط ه�ر مجل��ه لی�برالی نوش��ته

خواهد شد، که چپ گرایان را به خ�اطر ع�دم تط�ابق ب�ا کمپی�ن هیلری کلینت�ون ب�ه ب�اد انتق�اد گرفت�ه و

خواهند گفت که برای ما اخراج پناهجویان مهم نیست، زیرا ما از حزبی که بیشتر از ه��ر ک�س دیگ��ری در

تاریخ، مردم را اخراج نموده است حمایت نمی کنیم.

آن ها خواهند گفت که برای ما پناهجویان اهمیتی ندارند، چرا که م�ا از وزی�ر ام�ور خ�ارجه  در دول�تی ک�ه

بیش از هر زمان دیگری پس از پایان جنگ دوم جهانی، پناهنده بیشتری ایجاد کرده است، پشتیبانی

نمی کنیم.

اجاره دهید یک ثانیه مکث کنم. چرا من این قدر راجع به هیلری کلینتون صحبت می کنم، در ح�الی ک�ه

ما اینجا برای بحث در مورد برنی سندرز جمع شده ایم؟  زیرا من تقل��ب می کن���م-من می ت��وانم تقل��ب

 احس�اس می کن�م
 
 می خواهم لنز را کمی عقب ببرم برای اینکه راجع به آنچه که واقعا

 
کنم. نه،  من واقعا

صحبت کنم.

اگر ما بتوانیم نه فقط به مرحله مقدماتی انتخابات بلکه به دوازده ماه آینده نظر بیافکنیم، ما می ت��وانیم

چالش چپ  در این کشور را معین کنیم، ب�رای چپ�ی ک�ه مس�تقل از کمپی�ن هیلری کلینت�ون و ح�زب

دموکرات، که نسل اندر نسل با  جذب نسل های جدید اتحادیه ها،  جنبش ه�ای مردم�ی و کوش�ندگان و

تبدیل انان به مزدوران حزبی، کامیاب می گردد، می باش�د.  ای�ن تی�پ از اف�راد ک�ه در نظرش�ان جن�گ

خاورمیانه در دوران جورج بوش جنایت جنگ�ی محس�وب می گش�ت، ام�ا زم�انی ک�ه اوبام�ا آن را انج�ام

می دهد، چیز زیادی برای گفتن ندارند.

این همان گرفتن جنبش ها و تبدیل انان به گزاف گویان حزبی است. ما به چپی نیاز داری�م ک�ه بس�یار

بهتر از این باشد. من افراد حاضر در اینجا را متهم ب�ه انج�ام چنی�ن ک�اری نمی کن�م، م�ن فک�ر می کن�م

عاطفه ای وجود دارد که ما را به هم و مردم پیوند می دهد. بحث استراتژیک برای انجام چنین عمل��ی در

جریان است.



چالش تلش برای ایجاد یک چپ مستقل در طی دوازده ماه اینده، به معن��ی چن�د چی��ز اس��ت: یک�ی از

آن ها  به این معنی  است که در انتخابات ماه نوامبر مطمئن شویم که یک کار انتخاباتی مستقل وجود

خواهد داشت، ما باید در مورد حزب سبز و مبارزات انتخاباتی جیل استاین صحبت کنیم.

اما این همچنین بدان معنی  است که برای استقلل جنبش های اجتماعی خود بجنگیم و در خیابان ه��ا

باقی بمانیم ، این برای مردم شیکاگو به معنی ادامه مبارزه برای بیرون کردن رام امانوئل از انجا، ب��ه

دلیل همدستی وی در قتل زنان و مردان سیاه و لتین تبار توسط اداره پلیس، می باشد.

این همچنین به معنای ادامه تظاهرات علیه اسلم هراسی و برای پناهندگان، و کار و مبارزه درون آن ها

، سازماندهی میتنگ ها برای اطمینان از پخش این پیام که همه چیز مرب��وط ب��ه ترام��پ نیس��ت، ترام��پ

وحشتناک است، اما مردمی که به این میتینگ ها می روند در مورد باراک اوباما و هیلری کلینتون  ب��ه

عنوان  وزیر امور خارجه، و نقشی که انها در پایه  گذاری اسلم هراسی بازی کرده اند،، خواهند شنید.

مسئله ای که امشب در موردش بحث می کنیم این است ک�ه آی�ا کمپی�ن برن�ی س�ندرز ب�ه تلش ب�رای

ایجاد چپ کمک می کند و ی�ا اینک�ه ب�ه آن ص�دمه می زن�د. م�ن فک�ر می کن�م آن ب�ه چن�د دلی�ل کم�ک

نمی کند: اول، همان طور که قبل   بطور ضمنی گفتم، با وجود همه موفقیت های تشویق کننده وسیعی که

مبارزات انتخاباتی سندرز تاکنون به همراه داشته است، آن در حال ساختن چی�زی اس�ت ک�ه در موق�ع

انتخابات عمومی وجود نخواهد داشت. آن چیزی  که مستقل و پایدار باشد، را نمی سازد.

و در مرحله دوم، هر چند برنی سندرز پیام بزرگی را در مورد نابرابری اقتصادی ب��ه م��ردم می رس��اند-و

مردم را وادار به صحبت در مورد کلمه «س» می کند-اما من متأسفانه فکر می کنم که او به این ایده ک��ه

می توان حزب دموکرات را از درون بدست گرفت، جان تازه ای می بخشد؛ ای�ن می توان�د ب�رای م�ا ی�ک

ابزار باشد. سپس  این امید  به کمپین هیلری کلینتون منتقل خواهد ش�د. ای�ن آن چی�زی اس�ت ک�ه

باید ما با آن مخالفت کنیم.

من فکر می کنم که این قلب آن چیزی است که ما  امشب نیاز به بحث  در مورد آن داریم. ای��ن مرب��وط

به ذات حزب دموکرات است، آیا آن می تواند مورد استفاده چپ قرار گیرد ی�ا اینک�ه برعک�س آن بط�ور

اجتناب ناپذیر از ما استفاده می کند. و من فکر نمی کنم اینج�ا بح�ث بی�ن خل�وص و پ�اکی و عملگرای�ی

باشد. من فکر می کنم چنین بحثی به یک استدلل پوشالی ختم خواهد گشت.

 دلیلی که ما در سازمان بین المللی سوسیالیستی از کمپین برنی سندرز حمایت نمی کنیم در رابطه ب��ا

خلوص و پاکی نیست، در رابطه با این نیست که او به اندازه کافی انقلبی نیست. ما تا زان��و در کمپی��ن

رالف نادر در ح�زب س�بز،  کمپین ه�ای دیگ�ری ک�ه سوسیالیس��ت های انقلب�ی نیس�تند، ب�ودیم ام�ا م�ا



می خواهیم ساخت و ساز پایدار و دائمی،  مستقل از سیستم دو حزبی مان بنا کنیم.

بیائید صادق باشیم: هیچک��دام از طرف ه��ای ای��ن بح��ث عملگ��را نیس���تند.ما ه��ر دو ط��رف ب��ا مش��کلت

 س��ال۱۵۰فوق العاده طولنی روبرو هستیم. در یک طرف، در طرف من، آخرین پی��روزی ح��زب س��وم در 

پی��ش ب��ود ک��ه ابراه��ام لینک��ن در انتخاب��ات ح��زب جمهوری خ��واه توانس��ت ب��رای جل��وگیزی از اش��اعه

برده داری پیروز شود. در طرف دیگر، آخرین باری که سوسیالیست ها وارد حزب دم��وکرات ش��دند و آن

را به چپ سوق دادند بدون آنکه خود به راست نروند، هرگز اتفاق نیافتاده است.

 نباید به هیچوجه سوسیالیست شوید، م�ا در ط�رح
 
بنابراین، اگر شما می خواهید عملگرا باشید، شما واقعا

 مهمی را در مورد س�ندرز مط�رح می س�ازد: آی�ا
 
این وظیفه مشکل بزرگی داریم. اما نکته آخر، سؤال واقعا

سندرز سوسیالیست بودن را واقع بین�انه تر نمی س�ازد؟ آی�ا او سوسیالیس��م را محب�وب نمی س�ازد؟ و ت�ا

حدی من فکر می کنم که این کامل  درست است.  بخ�اطر ب�ودن در س�ازمان بین الملل�ی سوسیالیس�تی،

من می دانم که  به خاطر کمپین سندرز، مردم بیشتری می ایند و راجع به سوسیالیسم می پرسند.

 با سندرز شروع نشد.  با رکود بزرگ و در  سال های 
 
   بود که۲۰۱۰–۲۰۱۱اما ما باید صریح باشیم: آن واقعا

نظرخواهی ه�ا طرف�داری از آن  در می�ان ک�ثرت قاب�ل ت�وجهی از جوان�ان، امریکایی ه�ای افریقایی تب�ار،

لتین تبارها، را نشان دادند، که آن ها سوسیالیسم را بر سرمایه داری ترجیح می دهند.

سندرز به آن یک تجلی انتخاباتی داده است و تعداد افرادی را که باره سوسیالیس�م ص�حبت می کنن�د،

افزایش داده است.این عالی است. اما آن چیزی که در عرض پنچ سال گذشته وجود داشته و تبلیغات

 به جلو س�وق ن�داده اس�ت دادن تعری�ف ب�ه سوسیالیس�م،  اینک�ه آن چ�ه
 
انتخاباتی سندرز آن را واقعا

معنی می تواند دهد و سوسیالیست ها چگونه سازمان دهی می گردند، می باشد.

در واقع به نظر من خطر کمپین سندرز، به همان ان�داره ک�ه فرص�ت می افرین�د، ای�ن اس�ت ک�ه آن ح�زب

دموکرات را به عنوان یک سازمان ممکن برای سوسیالیسم مط�رح می س�ازد، و می گوی�د ای�ن ش�یوه ای

است که ما خود را  می توانیم سازماندهی کنیم. و این به نوبه خود سندرز را در مورد آنچه که می توان�د

در باره سوسیالیسم بگوید و یا احساسش را در آن مورد بیان کند، تحت فشار قرار می دهد.

در شش ماه گذشته او از نقطه منبع خود در مورد سوسیالیسم از یوجین دبس [رهبر س�ندیکایی آمریک�ا

که در اوایل قرن گذشته پنج بار از طرف حزب سوسیالیست آمریکا کاندید ریاست جمهوری آمریک�ا ش�د.

م] گرفته تا دانمارک و نیودیل تغیر موضع داده اس�ت. و م�ن امی�دوارم ک�ه آن ب�ه جیم�ی ک�ارتر خت�م

نشود.  فشاری وجود دارد تا سوسیالیسم را با آنچه که حزب دموکرات اج�ازه آن را می ده�د، بای�د وف�ق

داد و از نظر من این آن چیزی است که ما نمی خواهیم وقت مان را با ان تلف کنیم.



من خود را شریک آن احساسی می دانم که فکر می کنم بسیاری از حامیان سندرز دارند، «اه خدای من،

این چنین لحظه ای هیجان انگیز است.» با وجود همه چیزهایی که در طی سال آینده چالش انگیز خواه��د

بود، با فشار عمومی و شر کمتر، من فکر می کنم که این یک فرصت باورنکردنی است و ما نمی خ��واهیم

آن را بر باد دهیم. ما می خواهیم سوسیالیسم به معنی چیزی تعبیر شود و ن��ه اینک��ه بخش��ی از هم��ان

حزبی باشد که حزب  جنگ بر علیه ترور و اخراج پناهندگان است.

باسکارسانکارا
برخی از شما شنیده اید که من راجع این موضوع صحبت کرده ام. من قصد ندارم چیزی اضافه تر بگ��ویم،

برای همین من سخنرانی اصلی ام [منظور سخنرانی قبلی باسکار که متن آن در سایت ژاکوبین اس��ت.

م]  را گرفتم و اضافی هایش را دور ریختم. دیگر جک ب�د،  ب�ازی ب�ا کلم�ات، حکایت ه�ای دوران ک�ودکی

وجود ندارد؛ فقط نکات اصلی.

من از برنی سندرز پشتیبانی می کنم و فکر می کنم شما نیز باید چنین کنید. اما به م��ن  اج��ازه دهی��د

که من توجه خود را معطوف به  یارانم که  حامی برنی سندرز هستند نموده و بطور خیلی کوت�اه توض�یح

دهم به چه روشی ما نباید از سندرز حمایت کنیم.

هدف ما دگرگونی حزب دموکرات یا تلش ب�رای ی�افتن بلوک ه�ای جدی�د در آن و  تع�دیل پ�ایه خ�ود

نیست. ما باید تشخیص دهیم که حتی اگر به دقت ک�ارگرانی ک�ه رأی می دهن�د -و بس�یاری از ان�ان ب�ه

دلیل خوبی خانه می مانند زیرا وقتی رأی می دهند، تغییر زیادی نمی بینند- را بسنجیم، و اینک��ه انه��ا

عمدتا به حزب دموکرات رأی خواهند داد را در نظر گیریم، اما این به تنهایی استدللی برای دگرگونی و

تعدیل نیست.دخالت انان در حزب منفعلن�ه اس�ت. ح�زب دم�وکرات  از نظ�ر س��اختاری ح�زب س�رمایه

است. آن در جهت تضعیف توانایی مبارزه کارگران عمل می کند. ه�ر برن�امه م��وفقی-چه انقلب�ی، چ�ه

گاهی سیاسی و بسیج  طبقه کارگر دارد. خوب و چه اصلح طلب، مانند برنامه خودم-نیاز به آ

و همچنین باید بگویم که شیوه ای وجود دارد که در آن فرد با کمپین س�ندرز می توان�د مخ�الفت نکن�د،

حتی اگر  آن را مورد انتق�اد ق�رار ده�د. م�ن فک�ر می کن�م ک�ه دن�ی و دیگ�ران در س�ازمان بین الملل�ی

سوسیالیستی این را به درستی انجام می دهند.

دنی خط به خط با برنامه سندرز مخالفت نکرد. او در مورد  جوهر حزب دموکرات استدلل ساختاری نم�ود

 پیش��رفته تر اس��ت.۲۰۰۰و او تصدیق نمود که مثل  برنامه سندرز  در مقایسه با برنامه رالف ن�ادر در س�ال 

بنابراین اگر شما با سندرز مخالفت کنید، من فکر می کنم آن باید بر پایه ساختاری استوار باشد. 



اما اگر من تمایل مشترکی با اکثر افراد حاضر در اینج��ا در م��ورد اس��تقلل سیاس��ی طبق��ه ک��ارگر، اق��دام

مستقیم مبارزه در خارج از سیاست انتخاباتی، اقدام اعضای ساده جنبش کارگری، دف��اع از جنبش ه��ای

اجتماعی دموکراتیک پایین به بال دارم، پس چرا از برنی سندرز پشتیبانی می کنم؟

خوب، من در ماه اوریل گذشته  در زمانی که هنوز این امر مسأله ای تئوریک ب�ود، از خ�ودم س�ه س�ؤال

نمودم، و این ها سؤالت من بودند: 

آیا کمپین سندرز همه چیز را به سمت راست یا چپ هل می دهد؟.1

هم اکنون سطح فعالیت جنبش اجتماعی در مقایسه با گذشته چیست؟  آیا هیچ ترس معقولی.2

وج�ود دارد ک�ه کمپی��ن س��ندرز بتوان�د ان�رژی از جنبش��ها بگی�رد و آن ه�ا را در خیم��ه ح��زب

دموکرات خنثی سازد؟

 سطح فعلی ق�درت چ�پ سوسیالیس�تی چیس�ت؟ آی�ا م�ا ق�درت تح�ت ت�ائیر ق�رار دادن ی�ک.3

انتخابات ملی را، یا از طرف با  اجرای یک [کمپین] مستقل سوسیالیستی، یا از سوی دیگر با

دنبال نمودن آن هایی که در حال حاضر مشغول کوبیدن طبل ترقی خ��واهی ب��رای کمپی��ن

هیلری، فقط برای دور نگهداشتن راست هستند، را دارا هستیم؟

تجارب چند ماه گذشته جوابهایم را به این پرسش ها تائی�د نموده ان�د. در واق�ع کمپی�ن س�ندرز اهمی�ت

نابرابری در آمد و نیاز به یک ش�بکه ایمن�ی اجتم�اعی و ی�ک جنب�ش ش�اداب ک�ارگری  را نش�ان داده و

مبارزه را به جلو می راند.

او این کار را در حالی که خود را یه عنوان یک سوسیالیست توصیف می کند، و ب�ا کم�ک ب�ه ش�روع ی�ک

گفتگو در مورد معنی امروزی آن، انج�ام می ده�د. بس�یاری از گروه ه�ا و دس�ته های سوسیالیس�تی   در

سراسر کشور-و من می توانم فقط  به طور مشخص در مورد سوسیالیست های دموکراتیک آمریکا که م��ن

عضو آن هستم و تجربه مجله ژاکوبین صحبت کنم-بطرز فوق العاده ای از این توجه بهره من��د گش��ته اند.

به عبارت دیگر، او برای این بحث در مورد سوسیالیسم، فضا را باز می سازد.

من بنظرم خیلی آسان می اید که با م�ردم گفتگ�ویی را ب�ا ای�ن جمل�ه آغ�از کن�م «م�ن از برن�ی س�ندرز

حمایت می کنم، اما...» تا اینکه مانند رفقای دیگر که من تصور می کنم بگویند «م�ن درک می کن�م ش�ما

چرا از برنی سندرز حمایت می کنید، اما...»

در مورد سؤال دوم: حتی اگر جنبش های در حال شکوفایی بسیاری وجود دارند که که بسیاری از م��ا در

آن ها  درگیر هستیم و ما امیدواریم که در آین�ده رش�د بیش�تری نماین�د، در ح�ال حاض�ر، س�طح کن�ونی

مبارزه منعکس کننده دوره های خیزش های عظیمی که در معرض خطر همکاری قرار گیرند نیست.



، ک��ه۱۹۷۰ و ۱۹۶۰؛ جنبش کارگری در دوران نیودی��ل؛ و چ��پ ن��و در دهه ه��ای ۱۸۹۰پوپولیست های دهه 

بسیاری از انان به کمپین های مک کارتی، مک گاورن ختم شدند-زمان هایی وجود داشتند که از  امکان

فعالیت سیاسی مستقل ممانعت به عمل آمد و فعالیت به درون حصار حزب دموکرات رانده شد.

دهه های شصت و هفتاد، به خصوص زمانی بود که حتی چپ افراطی س��اختارهای بوروکراتی��ک رفرمیس��م

رسمی را با نطفه های نوعی از حزب طبقه کارگر اشتباه نمود. دوران کنونی م��ا متف��اوت اس��ت. حامی��ان

سندرز در چپ،  فراخوان برای چنین استراتژی نمی دهند، هی��چ پ��ایه و اس��اس س��اختاری ب��رای تص��ور

چنین چیزی وجود ندارد.

 نمی توانم هیچ دلیلی نمی یابم که کمپین سندرز چیزی را برای محدود ک��ردن
 
علوه بر این، من  مطلقا

جذبه جنبش های اجتماعی که امروز وجو دارد، ایجاد نموده باشد.در واقع، به باور م��ن ه��زاران نف��ر  ک��ه

قبل    به طور واقعی، حداقل در سازماندهی یک سیاست گسترده، چپ- لیبرال  ب��ه ط��ور مثب��تی درگی��ر

نبودند، را به میدان آورده است.

و برای پاسخ به آخرین سوالم، من فکر می کنم چپ سوسیالیست ضعیف است. (من می دان��م ک��ه ای��ن

امر برای هیچکدام از شما تعجب اور نیست) البته ب��دبینی هی��چ کمک��ی  ب��ه آن نمی کن��د، ام��ا م��ا ش��اید

  میلیون نف��ری داش��ته باش��یم. ای��ن۳۳۰دوهزار نفر فعال در سازمان های سوسیالیستی در یک کشور 

یک عدد گیج کننده است. این در تاریخ هیچ کش��ور س��رمایه داری از زم��ان س��پیده دم جنب��ش ک��ارگری

همانندی نداشته است.

بدیهی است که بس��یاری از م��ا کاره��ایی ب�ه خ��اطر آن انج��ام می دهی��م. م��ن ک��ار س��ازمان بین الملل��ی

سوسیالیستی، الترناتیو سوسیالیستی، سوسیالیست های دمکراتیک امریکا، و بقیه را تحسین می کن��م؛

این کار لزم و بی اجر و مزدی است. در حال حاضر هنوز هم میزان قدرت ما به این معنی است ک��ه م��ا

به طور هدفمند توانایی تأثیر بر روند انتخابات ریاست جمهوری را نداریم.

این وضعیت به هنگام برخورد با مسأله سندرز انعطاف پ��ذیری ت��اکتیکی را طل��ب می کن��د. در ای�ن لحظ��ه

بهترین شرط بندی ما در زمینه سیاست های انتخاباتی، حمایت و شرکت در مبازات انتخاباتی سندرز ب��ه

عنوان سوسیالیست های علنی است. به عبارت دیگر، ما چیزهای بیشتری بدست می اوریم ت��ا اینک��ه  از

دست بدهیم. برنی میلیون ها نفر را به سوسیالیسم هدایت می کند. در حالی که م��ا در به��ترین ح��الت

دو هزار نفر سوسیالیست  فعال گروهی هستیم. ما حتی در رسیدن به حامیان سندرز ه��م انق��در خ��وب

نیستیم تا شاهد یک تفاوت چشمگیر در جنبش مان باشیم.

مشارکت در مبارزات انتخاباتی به ما اجازه می دهد تا به نحو معنا داری با این مردم ارتباط برقرار کنی��م.



بدیهی است، این دلیلی برای حل کردن خودمان در حزب دموکرات نیست؛ بلکه دلیلی برای ارتباط ب��ا

آن به مثابه یک خانه واقعی برای فعالیت طبقه کارگر است؛ یا اینکه تلش��ی ب��رای اتح��اد دوب��اره ب��ا ان

اس��ت. ای��ن ی��ک مش��ارکت ن��ادر و یکب��اره در مب��ارزه  انتخاب��اتی ریاس��ت جمهوری ی��ک سوسیالیس��ت

خودخوانده است. ما می توانیم این تصمیم تاکتیکی را اتخاذ نم��وده و از س��ندرز در ی��ک مس��ابقه مل��ی

پشتیبانی کنیم در عین آنکه تشکل های سیاسی مستقل خود را در سطح محلی ایجاد می کنیم.

  نگاه کنیم، وقتی که بسیاری از فع��الن ک��ارگری ب��ه روزول��ت رأی دادن��د  ب��ه۱۹۳۰ما می توانیم به دهه 

سختی درگیر  ایجاد احزاب محلی کارگری بودند؛ ببینیم که ما می توانیم این تصمیمات را در سطح ملی

اتخاذ کنیم ضمن آنکه تشکل های مستقلی را در س��طح محل��ی ایج��اد می کنی��م. م��ن تقاض��ا می کن��م ک��ه

مبارزات انتخاباتی سندرز را  به عنوان یک پرانتز تاکتیکی تلقی کنید بدون  آنک��ه نی��ازی ب��ه از دس��ت

دادن کنش مستقل  سیاسی م��ا باش��د. م��ا چیزه��ای زی��ادی را از دس��ت خ��واهیم داد اگ��ر در کن��ار خ��ط

بایستیم.

گلوریاماترا
با تشکر از همه کسانی که این بحث را سازمان داده اند،  همه شما که اینجا هس��تید، و س��خنرانان قبل��ی.

برای من کمی عجیب است چرا که من باید از منظر یک حزب سیاس��ی ص��حبت کن��م. م��ن خ��ودم را ب��ه

عنوان یک اکوسوسیالیست در نظر می گیرم، من عضو یک گروه سازمان یافته سوسیالیستی بودم. ام��ا

فکر می کنم که مخاطبان اینجا دو دسته هستند، آن هایی که از نظر ایدئولوژیکی سوسیالیست و  اف��رادی

که  عضو گروه های سیاسی هستند.

من مثالی دارم در مورد اینکه چگونه این دو گروه مخاطب بر این بحث تأثیر می گذارند. چند م��اه قب��ل

مهلتی وجود داشت که ش��ما می توانس��تید در ای��الت نیوی��ورک ب��رای عض��ویت در ی��ک ح��زب مش��خص

نام نویسی کنید.شما می توانستید آن را تغییر دهید، ولی انوقت اجازه رأی دادن تا یک س��ال دیگ��ر را

نداشتید. و من در پست صوتی خودم، و بسیاری از اعضای حزب سبز، پیغامی از یک ج��وان مش��تاق را

گرفتم که به من یادآوری می نمود که من بایستی نام نویسی خودم را از حزب سبز به ح��زب دم��وکرات

در مدت معینی تغییر دهم تا بتوانم در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات به برنی رأی دهم.

او بسیار هیجان زده بود، اما وقتی که من سعی کردم با او تماس بگیرم،  او هیچ گاه به م��ن زن��گ ن��زد.

 به مرد جوانی برخوردم که من او را در تظاهرات مختلف دی�ده ب�ودم-او
 
در راه آمدن به اینجا من اتفاقا

در واقع عضو حزب سبز است-و من در اینجا برای ناشناس ماندنش او را جو می نامم. من ب��ه او گفت��م



  باید جالب باشد و او ادامه داد، «راستی، من اسم خودم را از ح��زب
 
که چه کار می کنم و او گفت که واقعا

 معن��ی آن
 
  تحت ت��أثیر ب�رن ق�رار  دارم. م��ن نمی دان�م واقع��ا

 
سبز به دموکرات تغییر دادم. من واقعا

چیست ولی من تحت تأثیر او قرار دارم. من نام نویسی ام را دوباره عوض خواهم کرد.»

من نمی خواهم وارد همه جزئیات شوم، اما مثل این است که دو نوع مخاطب وجود دارد. برخی باتجربه

هستند؛ بعضی سیاسی هستند؛ آن ها در گروه های سوسیالیستی هستند. من می ت��وانم بگ�ویم تع�داد

کمی عضو گروه های سوسیالیستی هستند، اما چه تعدادی از  سوسیالیست ها در بیرون وجود دارند ک��ه

عضو هیچ گروهی نیستند؟ یا شاید آن ها تشخیص نداده اند که آن ها سوسیالیست هس��تند، ام��ا اگ��ر ب��ا

آن ها در مورد معانی مختلف سوسیالیسم صحبت کنیم آن ها حمایت می کنن��د. ش��اید این ه��ا مردم��ی

هستند که ما در موردشان صحبت می کنیم.

و من به عنوان یک رهبر در حزب سبز فکر می کنم-و من در می توانم فاش کنم که م��ن مش��اور ارش��د

جیل استاین، کاندید برجسته شناخته شده  حزب سبز،هستم اگرچه او تا آخر سال آینده [منظ��ور س��ال

  صورت گرفته است.م ]   نامزد نخواهد شد- و اینک��ه  م��ا بای�د ب�ه۲۰۱۵ است. این بحث در دسامبر ۲۰۱۶

مقایسه و کنتراست برنامه سندرز با برنامه یک نامزد انتخاباتی حزب سبز بپردازیم چرا که ش��باهت های

کمی وجود دارند. من برای کسانی از شما که چیز زیادی راجع به حزب سبز نمی دان��م بای��د بگ��ویم ک��ه

حزب سبز تنها حزب چپ مستقلی است که در سراسر کشور حضور دارد.

این بدان معنی نیست که احزاب کوچک دیگری  در سراسر کشور کاری نمی کنند، بلکه آن ی��ک ح��زب

سراسری است و وقتی که شما یک نامزد انتخاباتی دارید این موضوع  معن��ی وی��ژه ای دارد. بن��ابراین

اگر رفیق من هاوی هاوکینز اینجا می بود، او شروع به صحبت در مورد ویلیام جنینز می ک��رد، از آن ت��ه

شروع می کرد تا به جسی جکسون می رسید.

یک نمونه که من استفاده می کنم ه��وارد دی��ن اس��ت. چ��ه ب��ر س��ر حامی��ان او ام��د؟ آن ه��ا تب��دیل ب��ه

MoveOn.org,  Change.org,  this.orgو همه این چیزها گشتند. این ب��رای مردم��ی ک��ه در   ,

مورد مبارزات انتخاباتی سندرز هیجان زده شده اند چه اهمیتی دارد؟

چه تعدادی از آن ها به سوسیالیست بدل می شوند، چه تعدادی همان کار را انجام خواهن��د داد، یعن��ی

اینکه « برای حزب دموکرات در بین انتخابات ب��زرگ امی��د وج��ود داردزم��انی ک��ه م��ا کس��ی را انتخ��اب

  ناامید  هستیم» درسته؟ این آن چیزی است که ما می کنیم.
 
می کنیم که ما واقعا

پس برای آنکه یک کمپین ملی برای یک نامزد مستقل، مانند نامزد حزب سبز در لحظه کنونی داش��ته

باشیم،-شاید  در آینده احزاب دیگری وجود داشته باشند که بتوانند این کار را انجام دهند- ما باید از



حال شروع کنیم. منابع مالی و انسانی و حضور و صحبت با مردم را باید الن شروع نمود، و نه دیرتر، نه

وقتی که سندرز شروع به سقوط به هر دلیلی نماید - چه حزب دموکرات باعث آن شود یا اینک��ه فق��ط ب��ه

خاطر آنکه  هیلری کلینتون متوسل به پول و سوپر نمایندگان و وکلی غیرمتعهد گردد. 

ما کوچک هستیم-چه ما یک گروه سازمان یافته باشیم ی��ا ن��ه، چ��ه  ح��زب س��بز  باش��یم ی��ا نباش��یم-و

کسانی از ما، که بر این باورند  همه چیز باید تغییر کند، که این سیستم فاسدی است، و مردم ب��ه خ��اطر

آن رنج می برند و می میرند، باید پا پیش بگذارند و اکنون مقدار کمی از من��ابعی ک��ه م��ا  ب��دان ب��رای

ایجاد یک کمپین مستقل سراسری  نیاز داریم را تقدیم کنند.

  و تمام سال های۲۰۱۷این بدان معنی نیست که ما توجهی به انتخابات در سطح محلی نکنیم-در سال 

انتخاباتی خاموش، مهمترین چیز ارائه کاندیدهای انتخاباتی در سطح محلی از سوی « زندگی س���یاهان

مهم است»، از جنبش مراقبت های پزشکی تک پرداختی [منظور داشتن یک بیمه همگانی پزشکی برای

همه، به جای بیمه های مختلف مبتنی بر سود کنونی در آمریکا . م]، از جنبش« توق��ف حب��س ت��وده» و

غیره ، می باشد. ما بخشی از این جریان هستیم.

کمپین برنی سندرز یک ابزار است.  آن برای برخی از سوسیالیست ها ابزار عضوگیری و ی��ا ص��حبت در

مورد سوسیالیسم است. برای حزب دموکرات، آن کمپین ابزاری برای باقی نگه داشتن مردم در حزب

دم��وکرات اس��ت. از ای��ن رو، بط��ور کل��ی ک��ار انتخاب��اتی، مب��ارزات  انتخاب��اتی اب��زاری هس��تند ک��ه

سوسیالیست ها و چپ گرایان باید از آن استفاده بیشتری کنند.

ما هنوز به اندازه کافی خوب نیستیم. ما  کمپین کشما ساوانت را داری��م، م��ا نتای��ج خ��وب در برخ��ی از

مبارزات  حزب سبز، کمپین فوق العاده هاوی هاوکینز و کمپین برایان جونز را داشتیم. ام��ا م��ا بای��د از

این عضله استفاده کنیم. ما باید به معنای آن پی ببریم.

در طی کمپین هاوکینز، در حدود هشتاد نفر از مردم در «کامنز» [مرکز خرید الگ��ونکین ک��امنز در آمریک��ا

م] و هیجان این وجود داشت که چگ��ونه دو سوسیالیس��ت ب�ا خ�ط ح��زب س��بز ب�رای فرمان��دار و مع��اون

فرماندار کاندید شده بودند.

چی شد؟ من نام  آن هشتاد  را دارم، اما برخی گفتند، «خوب، آیا می توانیم کار جداگانه ای که به حزب

سبز متصل نیست انجام دهیم؟» می شد کرد. اما ما در اینجا در حال برگزاری یک کمپین هستیم، ما ب��ه

افراد برای گرفتن امضا، جمع اوری پول، جشن های خانگی، کار بر روی شناسایی انتخاب کنن��دگان نی��از

داریم ، همه آن چیزها مبانی کارهای ناخوشایندی هستند که شاید هم��ه دوس��ت نداش�ته باش�ند انج�ام

دهند. اگر ما  یاد نگیریم که چگونه این کار را انجام دهیم، هیچ وقت پیروز نخواهیم گشت.



هدف این است که در اینجا قدرت بگیریم، و یکی از روش های کسب قدرت، انتخاب نامزدهایی است که

پاسخگوی جنبش هایی که ما در ان ها کار می کنیم، هستند. ام��ا آن ه��ا ب��ا  نوش��تن م��ا در باره ش��ان  در

روزنامه های مان  انتخاب نخواهند شد.  آن ها  تنها با داشتن یک گفتگو در باره اشان انتخ��اب نخواهن��د

شد. من فکر می کنم دنی قبل  به این موض��وع اش��اره ک��رد. بزرگ��ترین فش��ار چ��ه خواه��د ب��ود؟ م��ا بای��د

میتینگ هایی که می گوید «ایا این سندرز است یا حزب دموکرات؟» را متوقف کنیم.

ما تحت فشار بسیار زیادی قرار خواهیم گرفت اگر ترامپ و ی��ا کس��ی ش��بیه آن ن��امزد جمهوری خواه��ان

گردد،  چپ مورد حمله قرار خواهد گرفت، ما در موقعیت های بسیار بدی قرار خ��واهیم گرف��ت. م��ن فک��ر

می کنم که اگر ما یک نامزد قوی ریاست جمهوری با نامزدهای محلی در سراسر کشور داشته باشیم، چه

آن ها سوسیالیست باشند، چه در جنبش های مختلف باشند، چه اعضای حزب سبز باش��ند، م��ا  ی��ک خ��ط

انتخاباتی  داریم و ما خبرگی اجرای انتخابات را داریم.

 کسانی را در انتخابات داشته باشیم، ما می خواهیم ک��ه ب��ه گ��روه
 
این بدان معنا نیست که ما باید حتما

هرچه وسیع تری برسیم، و ما آن را برای ساختن یک جنبش مستقل قوی چپ می خواهیم.

سوسیالیست ها باید حزب سبز را به مثابه خانه انتخاباتی خودشان در نظر بگیرند. ش��ما می توانی��د ک��ار

خود را انجام دهید-اگر شما انارشیست هستید، خوب، رأی نده. ممکن است ما نتوانیم جیل استاین یا

برنی سندرز را انتخاب کنیم.

اما ما می توانیم افرادی را در سراسر این کشور انتخاب کنیم و ما  کسانی را داری��م ک��ه در س��وق دادن

جنبش های ما به جلو و نشان دادن اینکه حزب دموکرات فاسد است، تأثیر مهم��ی دارن�د؛    م��ا نی��از ب�ه

یک حزب مستقل، نه فقط متشکل از کارگران بلکه مردمی که طی سال های سال محروم گشته اند، داریم.

متشکرم.

داستینگواستل
من می خواهم با چیزی  که منینگ مارابل می گفت، شروع کنم. او می گفت ما رهبری را ک�ه لی�اقتش را

داریم و یا رهبری را که تقاضایش را داریم، می گیری��م. ام��ا م��ا در چ��پ سوسیالیس��ت ن��ه ره��بری را ک��ه

سزاوارش باشیم و نه رهبری که تقاضایش را نموده ایم در هیبت برنی سندرز را گرفته ایم. 

ما سزاوار آن نیستیم زیرا ما انواع سازمان های توده ای پویا که برای ارائه این نوع از رهبری لزم است

را ایجاد نکرده ایم. و برنی به طور موفقیت امیزی گونه ای از این موضع انتقادی را بیان می کند ک��ه ای��ن

نوع از سازما ن های توده ای می توانند برپا سازند. ما خواهان سناتور سندرز نبودیم چرا که ما این نوع



از جنبش های اجتماعی گسترده ای که به طور معمول چنین رهبرانی را تولید می کنند، را نساخته ایم.

کوپ��ای و «زن��دگی آنچه که ما داریم، نقطه های  اغاز و هسته های فعالیت جنبش ه��ای اجتم��اعی مانن��د آ

سیاهان مهم است»  را داریم. ما هنوز در مرحله ای نیستیم که مبارزه اجتم��اعی ت��وده ای وج��ود داش��ته

باشد و این نوع از رهبری مورد تقاضای میلیون ها نفر از مردم در  سراسر کشور می باشد.

 بازتاب آن نوع از فعالیت جنبش اجتم��اعی ک�ه م��ا
 
به این ترتیب، من می خواهم بگویم که سندرز واقعا

  غیرمنتظره است. من فکر می کن��م ک��ه م��ا ب��ه
 
در اساس داریم نیست. او یک شفاعت خوشایند، و واقعا

عنوان سوسیالیست نمی توانیم آن را نادیده بگیریم.

شکی نیست که ما در جنب��ش سوسیالیس��تی، هم��ان طور ک��ه باس��کار گف��ت، چیزه��ای بیش��تری بدس��ت

می اوریم تا اینکه از دست بدهیم. و ما نیاز  زی��ادی زی��ادی داری��م، اگ��ر م��ا می خ��واهیم  آن ق��درتی در

آینده شویم که آرزو می کنیم، ما  نیاز به کسب نه فقط افراد بلک��ه ب��ه ش��کل ق��درت مردم��ی در ج��امعه و

سیاست امریکا داریم .

بطور منصفانه سیاست های سندرز سیاست های  سوسیال دمکراسی است. با این ح��ال تجزی��ه و تحلی��ل

وی ریشه در تحلیل طبقاتی دارد. و او این را می گوید، او حرف از طبقات حاکمه می زن��د. م��ن نمی دان��م

که چه تعدادی از مردم شوکه می شوند وقتی که آن را در تلویزیون ملی می شنوند اما من وقتی ک��ه از

 تعج��ب
 
یک کاندید ریاست جمهوری در حزب دموکرات شنیدم که راجع به طبقه حاکمه صحبت کرد، مطلقا

کردم. 

و نقد او درب را برای نقدی بنیادی تر از سرمایه داری برای کسانی چون م��ا ب��از می کن��د ک�ه در واق�ع در

درون و بیرون مبارزه انتخاباتی فعالیت می کنیم. و این به ما این فرصت را می دهد تا یک چش��م انداز

مثبت از سوسیالیسمی که ما به آن  به عنوان یک آینده رادیکال، دموکراتیک و برابری طلب می نگری��م

را ارائه کنیم.

اگر سوسیالیست ها کسانی نباشند که این نقدها را از  یک موضع پش��تیبانی خالص��انه در جنب��ش مط��رح

نکنند، من مطمئنم که ما تأثیر عمده ای در هدایت ع��اقبتی ک��ه سندرزیس��ت ها بع��د از مرحل��ه مق��دمانی

دچارش می شوند، نخواهیم داشت.

اما اگر ما این کار را با پشتیبانی خالصانه در درون جنبش انجام دهیم، ما می توانیم در انتخ��اب ج��ایی

که آن ها می روند و آنچه که آن ها انجام می دهند اثر گذاریم و بر چگ��ونگی  ق��درت اس��تفاده م��ا از ای��ن

لحظه سندرزی برای بسیج  صدها هزار، شاید میلیون ها، نفر از جوانان،  جمعیت متنوع از افراد جوانی که

منتقدانه راجع به سرمایه داری می اندیشند، تأثیر داشته باشیم.



ما شاهد لحظه ای هستیم که در آن صدها هزار نفر از رای دهندگان نه فقط برای رد پوپولیسم راس��تگرایانه

زشت جمهوری خواهان، بلکه همچنین اصلح طلبی کمرویانه و تعارفی هیلری کلینتون،  بسیج ش��ده اند.

رای دهندگانی که برای یک برنامه مثبت سوس��یال دمک��رات ب��رای حق��وق جمع��ی دمکراتی��ک، حق��وق

اجتماعی و کال زدایی مبارزه می کنند.

و با وجود آن که خواسته های برنی محدود و جزئی هستند، آن ه��ا ت��ا ح��دی نش��ان دهنده ی��ک مب��ارزه

 تهاجمی برای حقوق اجتماعی و ت��ا ح�دی دموکراس��ی رادیک�ال،  ک��ال زدایی و ق�درت زدایی ب�ازار
 
اساسا

می باشد. او با صراحت اعلم می کند که چپ ب��رای چنی��ن مب��ارزه ته��اجمی نی��از ب��ه جنب��ش اجتم��اعی

 مهم است. شنیدن آن فق��ط  نی��روی ت��ازه نمی ده��د، بلک��ه آن ح��اوی تجزی��ه و
 
توده ای دارد. این واقعا

تحلیلی است ک�ه سوسیالیس��ت ها نی��از دارن�د  در آن از راه��ی  مش�ارکت نماین��د ک�ه جنب�ش اجتم��اعی

توده ای را بتوان ایجاد کرد.

اگر ما فقط کسری از آن نوع قدرتی را داشته باشیم که  برای کس��ب ح��تی مق��دار کم��ی از دس��تاوردهای

سندرز نیاز داریم، آنگاه ما   می توانیم یک جهش فوق العاده در جنبش سوسیالیس��تی ایج��اد کنی��م. و

بسیاری از پشتیبانان سندرز تلش کرده اند که فقط این را انجام دهند. ما شاهد آن بوده ایم که حامیان

 چشمگیری، نه فقط از
 
سندرز  آتش یک جنبش کوچک در کارگران را روشن نموده اند و  پشتیبانی واقعا

جانب کسانی که انتظارش می رفت،  را برای برنی بدست اورده اند. اکنون در  بسیاری از مناطق مبارزه

بین برنی در مقابل هیلری می باشد.

و این مبارزه فقط در مورد اینکه آیا آن ها می خواهند  یک سناتور کج خل��ق از ورم��ونت را انتخ��اب کنن�د

نیست، بلکه آن در مورد نقش اساسی است ک��ه ک��ارگران می بین��د در سیاس��ت می توان��د ب��ازی کنن��د.

آن ها  در مورد شیوه اختیار تامی که معمول  به دموکرات ها می دهند بحث  می کنند، و من فک��ر می کن��م

که آن بحث برای کارگران و جنبش کارگری به طور کل بسیار مهم است. 

هزاران نفر از جوانان هستند که نتایج انتخابات را حلجی می کنند و فعالیت حم��ایت از س��ندرز  خ��ود را
خارج از دستگاه مبارزات انتخاباتی سندرز، بدون کارمندان مزدبگی��ر، خ��ارج از کمپین ه��ایی ک��ه م��ا قبل 

دیده ایم، کمپین ه��ای  مردم��ی مص��نوعی و س��اختگی ک�ه م��ا ب�ا آن ه�ا آش��نایی داری�م،  س��ازمان دهی

می کنند. و نه فقط آن ها در مورد سندرز هیجان زده هستند، بلکه من می توانم به شما به طور دست اول

 از ایده سوسیالیسم،  ایده یک آین��ده ره��ایی بخش و مس��اوات طلبانه، هیج��ان زده
 
بگویم که آن ها واقعا

هستند.

من فکر می کنم افرادی وجود دارند که ما می توانیم آن ها را به سمت چپ سوسیالیستی جذب نمائیم،



ما می توانیم آن ها را به ستیزه جویان سوسیالیستی واقعی در دراز مدت بدل کنیم. و م��ا فق��ط زم��انی

قادر به انجام چنین کاری خواهیم شد که ما بتوانیم آن ها را در درون جنبش سندرز سازماندهی کنیم.

فقط وقت آن مانده که ببینیم آیا آن نوع از جنبش اجتماعی، در مقیاسی ک��ه ب��رای پی��روزی اص��لحات

سندرز نیاز است، یکپارچه می شود. اما اگر سوسیالیست ها در داخل و پیرامون آن جنب��ش نباش��ند، ی��ا

اگر  بذرهای این جنبش خیلی کم باشند، آنگاه ما شانسی برای تأثیر گذاشتن بر آن و ه��ل دادن آن

به سوی اهدافی گسترده تر و بلندپروازانه تر نداریم.

 در مورد رابطه برنی
 
اکنون در اخر، یک کلمه هم در مرد دموکرات ها. بدیهی است بسیاری از مردم واقعا

 
و حزب دموکرات دلواپس هستند؛ و این که چگونه چنین رابطه ای، نامزدی او و امکان یک ن��تیجه واقع��ا

مترقی ناشی از این کمپین  را به خطر می اندازد.

من می خواهم برخی از این انتقادها را به چالش کشم. بسیاری از آن ها خیلی خوب هستند اما من فک��ر

می کنم برخی از آن ها  اشتباه فهمیده شده و ی��ا اینک��ه ی��ک جایگ��اه بی��ش از ح��د س��اختاری ب��ه ح��زب

دموکرات می دهند.

نخست می خواهم بگویم، همان طور که باسکار و دیگران گفتند، ما سندرز را به مثابه تع��دیل اس��تراتژی

با حزب دموکرات در نظر نمی گیریم. بلمقدمه این  چیزی نیست که ما برایش بکوشیم. بلک��ه م��ا آن را

مانند ی��ک فرص��ت ب��زرگ ب��رای ایج��اد حرک��ت سوسیالیس��تی ب��ه مناس��بت مب��ارزات انتخاب��ای در نظ��ر

می گیریم-یعنی این که، سازماندهی حامیان سندرز ب�رای آنک��ه سوسیالیس��ت ش�وند، ب�رای آنک��ه ب��ه

جنبش سوسیالیستی بپیوندند، برای آنکه به منتقدان سرمایه داری بدل گردند.

 سگ گله هیلری می باشد-یعنی
 
یکی از خسته کننده ترین بحث ها در مورد سندرز این است که او  صرفا

این که، او بسیاری از رای دهندگان ناامی�د جن��اح چ��پ را در ح�زب نگ��ه می دارد و در نه��ایت  وق��تی ک�ه

هیلری نامزد می شود،  آن رای دهندگان را به دامان او می اندازد.

 به بسیاری از رای دهندگانی که خودش��ان آن ق��در فک��ر دارن��د ک��ه بع��د از
 
اول اینکه، این استدلل واقعا

مرحله مقدماتی به جیل استاین رأی دهند، توهین می نمای��د، و آن ه��ایی ک��ه [ب��ه جی��ل اس��تاین] رأی

نمی دهند، خیلی از آن ها از قبل تصمیم داشتند، بسیار  قبل از آنکه برنی به میدان بیای��د، ب��ه هیلری

رأی دهند.

دوم اینکه من فکر می کنم مفهوم حفظ رای دهندگان در ح��زب کم��ی مشکل س��از اس��ت. دو ح��زب اص��لی

سیاسی ما به س��ختی آن س��ازمان های ت��وده ای هس��تند ک��ه م��ا گ��اهی از اوق��ات  در م��ورد ان��ان تص��ور

می کنیم. حق عضویت وجود ندارد، جلسات حزبی وجود ندارن�د، و هی�چ برن��امه حزب��ی ک�ه توس��ط اعض��ا



تعیین شده باشد نیز وجود ندارد. از بسیاری از جهات حزب دمکرات یک سازمان باز و بی قاعده  است،

 هر کسی می تواند بدان بپیوندد.
 
و تقریبا

الن منظور این نیست که ساختن یک سازمان انتخاباتی ، بخش بزرگی از، ی�ا بخ�ش اعظ��م، ایج��اد ی��ک

جنبش سوسیالیستی نیست، بلکه این است که اجرای حزب  دمکراتی مرحل��ه نخس��ت انتخاب��ات توس��ط

برنی بطور اتوماتیک به همه هوادارانش سرایت نمی کند.  ان ها  فقط ب��ه خ��اطر آنک��ه از برن��ی در مرحل��ه

نخست حمایت می کنند، به دموکرات دواتشه بدل نمی شوند.

و اگر ما نمی خواهیم که آن ها  به یک دموکرات دواتشه ب��دل گردن��د، م��ن پیش��نهاد می کن��م ک��ه دران

کمپین مشارکت نموده و با آن ها به شکلی انتقادی راجع به حزب دموکرات و دستگاه حزبی آن صحبت

کنیم.

 به سندرز دلیل خوبی برای اینک��ه در ح��زب
 
در نهایت، و این برمی گردد به اولین نقطه نظر من، ما واقعا

 ض��عیف اس��ت. م��ا
 
دم��وکرات فع��الیت نکن��د را ارائه ن��داده ایم. اکن��ون جنب��ش سوسیالیس��تی واقع��ا

ائتلف های انتخاباتی یا سازمان هایی که سندرز بتواند به کمک شان  در انتخابات در همه پنج��اه ای��الت

حساب باز کند را ایجاد نکرده ایم. ما کمپین انتخاب��اتی محل��ی ک��ه در آن رای دهن��دگان ک��ارگری ب��ه در

خانه ها رفته و برای یک کار مستقل سیاسی تبلی��غ کنن��د را بوج��ود نی��اورده ایم، و م��ا بای��د ای��ن ک��ار را

بکنیم-و من با گلوری��ا م���وافقم-ما بای��د ای��ن ک��ار را در ط��ی م��دت ط��ولنی انج��ام دهی��م ت��ا بت��وانیم

جنبش های سیاسی شبیه سندرز و رهبرانی مانند سندرز را برای اج��رای کمپین ه��ای مس��تقل  بس��وی

خود جلب کنیم. اما ما هم اکنون به او هیچ دلیل خوبی برای چنین کاری عرضه نمی کنیم.

در حال حاضر، مبارزه انتخاباتی سندرز در حزب دموکرات نش��ان دهنده ی��ک فرص��ت ب��زرگ ب�رای چ��پ

ایالت متحده برای سازماندهی و جذب هزاران نفر از رادیکال های جوان به جنبش ماست. با گس��ترش

کمپین، ما می توانیم آن نیروی قدرتمندی را که برای تأثیر بر سیاست آمریکا بدان نیاز داریم را ایجاد

کنیم. اما ما فقط می توانیم این عمل را از موضع انتقادی، اما با پشتیبانی خلل ناپ��ذیر از درون اردوگ��اه

سندرز انجام دهیم.

------    

پس از قسمت اول بحث، نوبت به پرسش و پاسخ و در آخر نوبت به جمع بندی بحث توس��ط س��خنرانان

رسید. در اینجا قسمت کوچکی از این جمع بندی را می توانید بخوانید.



پایانسخن

داستینگواستل

در رابط��ه ب��ا اینک��ه خ��ود کمپی��ن چگ��ونه پی��ش می رود؟ سوسیالیس��ت های دموکراتی��ک آمریک��ا و

سوسیالیست های دیگر که در مبارزه انتخاباتی کار می کنند، از کمپین سندرز دستور نمی گیرند. منظ��ور

من از مشارکت در مبارزات انتخاباتی چنین چیزی نبود. بلکه منظور این بود که در بسیاری از گروه های

مردمی که وجود دارند مشارکت نمود. ما ...مردم را دعوت به دموکرات شدن نمی کنیم. ما چنین کاری

نمی کنیم.

گلوریاماترا

چرا به سندرز در مرحله مقدماتی و به سبزها در انتخابات عمومی رأی ندهیم؟ البته اگ��ر یک��ی ک��ه ب��رای

حزب دموکرات ثبت نام کرده است و از من بپرسد «من به چ��ه کس�ی در مرحل��ه مق�دماتی رأی ده��م؟»،

من خواهم گفت، برنی سندرز. من آن ها را تشویق می کنم و فکر می کنم این مهم است. تعداد هر چ��ه

بیشتری از دموکرات ها باید چنین کنند....همان طور که جیل نوشت، سندرز بسیاری از مس��ائلی را ک��ه

مطرح می کند، مسائل مهمی هستند و ما شباهت های بسیاری به همدیگر داریم. بنابراین در مرحله اول

به سندرز رأی بده، اما همان طور که جیل می گوید یک پلن ب نی��ز وج��ود دارد و م��ا بای��د راج��ع ب��ه آن

صحبت کنیم....

باسکارسانکارا

یک تفاوت کلیدی که من می خواهم بر آن تاکی��د کن��م ای��ن اس��ت ک��ه م��ن از «ش��ر کم��تر» پش��تیبانی

نمی کنم؛ و مهمتر اینکه من فکر نمی کنم برنی سندرز شر باشد. من صادقانه به سندرز  متعه��د ش��دم و

صادقانه  از او به خاطر خط مشی هایی که من طرح کردم حمایت می کنم. اگر ش��ما فق�ط در کمپی��ن س��ندرز

می پلکید فقط برای اینکه چیزی از حامیان سندرز به شکل ابزاری استفاده کنید، این ب��رای مردم��ی ک��ه

می خواهید با آن ها ارتب��اط برق��رار کنی��د، روش��ن و واض��ح خواه��د ب���ود....اگر سوسیالیس��ت ها کمپی��ن

مستقلی می داشتند که در آن یک ش��تاب ب��زرگ داش��ت، ...م��ن از آن پش��تیبانی می ک��ردم. اگ��ر آن

متفاوت بود ولی پیرامون آن انرژی وجود داش��ت، مانن��د وق��تی ک��ه ن��ادر ن��امزد ب��ود، آن نی��ز ارزش



حمایت را داشت.

اما یک چیز قطعی است: من از هیلری کلینتون حمایت نخواهم کرد.

دنیکچ

....مردم هوشمند هستند. این ما هستیم که باید الترناتیو درست کنیم تا مردم قدرت انتخ��اب واقع��ی

داش��ته باش��ند. م��ا در جن��اح چ��پ مس��ئولیت وی��ژه ای ب��رای انج��ام چنی��ن ک��اری داری��م. بس��یاری از

سوسیالیست ها در اصل موافق هستند، به ویژه با کمپین سندرز، بگو «نه این ب��ار»-ام��ا هیچ گ��اه موق��ع

مناسب این کار نیست....هیچ یک از ما زندگی کردن در کشوری که هرگز یک حزب طبقه کارگر گس��ترده

نداشته است را انتخاب نکرده است. اما ما باید با واقعیت روبرو شویم. ح��زب دم��وکرات م��ا یک��ی از دو

حزب سرمایه داری است. و من می دانم که این  شعار و سخن بی معنی به نظ��ر می رس��د ام��ا ش��ما بای��د

واقعیت را با همه آن هایی که در قدرت هستند ببینید. برنی س��ندرز متف��اوت اس��ت، ام��ا م��ا بای��د ی��ک

الترناتیو واقعی ایجاد کنیم.

برگرفته از ژاکوبین 

Socialists and the horse race, www.jacobianmag.com, 2016-03-03
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