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 دلمان مي خواهد اما نمي توانيم
 

نوشته بونوا برويل و سرژ حليمي   

 ترجمه مرمر كبير

  

چپ در شيلي براي جناح و پيروزي   فرانسه  نيست ويژهفقط  »  چپ«شكست نيروهاي 

ها ي  داري با بحران در بيست سال گذشته، سرمايه. رفع اين معضل عمومي كافي نمي باشد

از رهبرانشان » خلع يد«زيادي از شهروندان جهان  خواستار  زيادي مواجه شده، شمار

و اين راست افراطي . نكه نظم نئوليبرالي موجود به طور جدي متزلزل گرددآاند، بدون  شده

اشتباهات و عقب نشيني هاي نيرو هاي جناح چپ در . است كه در حال پيشرفت مي باشد

سوار نارضايتي عمومي بر موج نتواند يان اين جرويژه در اروپا، منجر گشت كه  حاكميت، به

فراتر از  اين جناح كه تقريباً در همه جا از طبقات مردمي گسسته است، حال، . گردد

 ؟ ارائه دهد براي دگرگوني جامعه مي تواند  اي چه چشم انداز جديسياسي ،  ورشكستگي 

  

 

 ، پيش بيني مي شود كههد بودرياست جمهوري خواانتخابات  در حالي كه فرانسه سه ماه ديگر شاهد

صورت داشتن يك نامزد ، بويژه به اين دليل كه حتي در گشتشكست مواجه خواهد  چپ با جناح
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اين  ي كهگرايش هاي مختلفبراي  مي آيد،ناممكن ، امري كه به نظر براي همه گروههاي چپ مشترك

خواهند توانست  چگونه آنها.ستا ي باقي نماندهچيز مشتركچندان  ديگر ،را تشكيل مي دهد» خانواده«

ماليات، سن بازنشستگي، اتحاديه اروپا، توقف  اساسي چون ، در حالي كه بر سر مسائل كنندحكومت باهم 

 ترس تنها ؟ اختالفات جدي دارند   روابط با واشنگتن، مسكو و پكن و انرژي هسته اي، سياست دفاع

چپ  جناح ، در حالي كهگذشتهچهار دهه  ر عرضد. آنها را گرد هم مي آورد يافراطراست از مشترك 

نفوذ  )٢٠١٧-٢٠١٢، ٢٠٠٢-١٩٩٧، ١٩٩٣-١٩٨٨، ١٩٨٦-١٩٨١( آن را در قدرت بود بيست سال

براي  ي اتخاذ شدهاستراتژي هاهمه به عبارت ديگر، . است بيشتر شدهراست افراطي روز به روز جناح 

  .گشته استروبرو شكست  بامهار اين خطر 

  

  

: نيز اوضاع چپ خيلي بهتر از فرانسه نيست، آقاي مالنشون به اين امراذعان داردديگر  يكشورهادر 

از كشورها نابود  مجموعه ايچپ در !   آب از سرمان گذشته بر زخم ما نمك بپاشيد،شما الزم نيست «

 راطي، اما پشت سر چند نامزد جناح راست و راست اففعال در راس كانديداهاي چپ او )١( ».است گشته

را  اتحاديه اروپا عضو كشوراز پانزده  كشور، سوسيال دموكرات ها سيزده ٢٠٠٢در سال  .قرار دارد

آلمان، ( كشور در دست آنهاستفقط هفت  ،ر كشواز بيست و هفت   ؛ بيست سال بعدكردند رهبري مي

بي دوگانگي  تباط باكه بي ار بي سابقه اي فروپاشي ).فنالند، سوئد، دانمارك، اسپانيا، پرتغال و مالت

چپ متحد سوسيال ليبراليسم  با  «: سازدخاطرنشان مي  نه اي نيست كه آقاي ژان پير شوونمانرحما
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ه لكب مخالفت نمي كند، هانانساو  جهاني شدن نئوليبرال، از طريق جابجايي آزاد كاال، خدمات، سرمايه

  ).٢( »آنرا زير سوال مي برد »پوپوليست«راست موسوم به 

  

اما اوضاع . باشد» چپ چپِ« جناح  به نفع ستباي گونه زير سوال بردن سوسيال دموكراتها قاعدتا مياين

سياست هاي مجبور شد تا  »سيريزا«زير فشار نهادهاي مالي ، در يونان . آنها نيز  چندان روبه راه نيست

. قدرت را از دست داد و لذارا مجددا اعمال نمايد  مبارزه كند هابا آناقتصادي ومالي كه متعهد شده بود 

كمونيست هاي فرانسوي ديگر هيچ  و انددر آلمان ضعيف شده  »دي لينك«در اسپانيا و  »پودمووس«

سازماندهي   از پسجرمي كوربين . موضوع به اينجا ختم نمي شود. نماينده اي در پارلمان اروپا ندارند

حتي در ميان نامزد حضورش امروز ، ني بلرو سعي در كنار گذاشتن خط تو حزب كارگر بريتانيا  مجدد

برايش اين سندرز كه  آقاي برني ، در حالي كه در اياالت متحدههاي رسمي انتخابات مطرح نيست

سازي نئوليبرال  جهاني كهبخشد به جناح سياسي اي هويت جديدي  بتواند كه  بود ي بوجود آمده اميدوار

 در تنها. پايان يافتكمتر از يك هفته  ر انتخاباتي اش در كارزا،  )دمكرات ها(گذاشت پايه گذاشته را 

  .وز زمينه هايي براي موجوديت داردچپ هنجناح كه  است آمريكاي التين

  

امروز آشكار . حمايت جنبش قدرتمند مردمي الزامي است ، وجودبراي دستيابي به اهداف تحول اجتماعي

يك سيستم، به طور خودكار اراده اي براي  ، يا نامشروع بودنيك سياستآگاهي از شكست است كه 

 عمومي ، شورش يا خشمفراهم نباشدهنگامي كه ابزار دستيابي به اين امر  .بوجود نمي آورد فروپاشي آن 
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و اين باور  را تشديد مي كند  مي دهد  و نجات فردي  كشيدن گليم خويش از آباغلب جاي خود را به 

  .تاي اوسي برامتياز كه حقوق اجتماعي همسايه

  

فرانسه و  در .بوجود مي آورد به نفع محافظه كاران و راست افراطي رشد خاكي بارور براي فضا،  اين

هاي  تا حدي به استراتژي گذشته بيست سالجنبش هاي اجتماعي در ، شكست اكثر ديگر كشورها

آهن و مترو  شركت هاي راهدر » جهشي«هاي  جنبشمثل  (شود  نسبت داده مي ها ناكارآمد اتحاديه

SNCF  وRATP(، با تحميل حداقل  هاست كهسياست هاي دولت به دليل اين شكست در عين حال

بورژوازي مي داند چگونه از شكست هاي  .به عنوان مثال، اعتصابها را مي شكند خدمات در حمل و نقل

زير  نه ازو ابا دارد بازي  تغيير قوانين را ازميان بردارد، نه از آنها بروز   زمينه هاي و بگيرد  درسخود 

: ، فيلسوف مي گفتلوسين سو  . ، هر زمان كه اراده كند و به هر صورتي كه بتواندپا گذاشتن آنها

نابود سازد، مانند همه ما را  را دارد كههنوز اين قدرت  نخواهد ريخت،سرمايه داري به خودي خود فرو «

سوي مرگ سوق مي دهند،  ضروري است كه همه با هم  به هواپيما و همه سرنشينان آن را  ي كه خلبانان

  ). ٣(» وارد كابين خلبان شويم و فرمان را از دستش درآوريم

  

دوران  آنچه از. شايد همين امر به زيانش تمام شد وگذاشت  پا البته جناح چپ بارها به كابين خلبان

به زبان آوردن نام . را كم كردوسپردن دوباره اهرم ها به ا تمايل به، چپ در خاطر باقي ماند قدرت

از با طردي خشن  اغلب اوالند يا فرانسواو  بلر، كلينتون، ميتران، كراكسي، گونزالس، شرودر مانند افرادي

يادمانه عكس هاي سياه و سفيد  در ميانو  به دوردستها رفتتا جايي كه بايد . همراه استسوي مخاطب 
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كه بريتانيا ( »١٩٤٥روح «نيو ديل، جبهه مردمي،  : اشدتمجيد ب پيدا كرد كه شايسته» چپ«از  اي

دوراني كه به قول جامعه شناس برنارد فريوت با ، )خدمات بهداشت عمومي خود را مديون آن است

پس از نااميدي هايي كه  داستان .حضور داشت» همين جا كمونيسم «اشاره به سازمان تامين اجتماعي، 

نيازي به توضيح آن در اينجا شناخته شده است؛ براي همگان ، اي اخيرهسال در، مخصوصاً  آن بوجود آمد

 برنامه  چپ نه تنها در اجراياز يك طرف، . اين ماجرا مي تواند جالب باشد دو بعد اما يادآوري . نيست

. گذاشتمي برنامه حريفان را به اجرا  معموال خودش بلكه، شد مي پيشنهادي خود با شكست مواجه

، نه كودتا  و يا ارتش خارجي  بلكه خفقان  حتي اگر خود در تسليم شدن عجله اي نداشتسوي ديگر، از

 فرانسوا رئيس جمهور  روز اول دوره رياست جمهوري  همان از مثال  -مالي باعث پس رفت آن مي شد  

 آتن، بهار « : گفت  ٢٠١٥آقاي يانيس واروفاكيس، كه وزير دارايي يونان بود در ماه اوت  . - اوالند

  ». بانك ها با، بلكه ها تانك بانه  شد سركوب درست مثل بهار پراگ

  

هوادار  نخست وزير سابقيك هيچ كس انتظار نداشت كه  تا همين اواخر،... است »خودي« دشمن اغلب

يا وزير دارايي و   شود باركليز و جي پي مورگانبانك  مشاور و جذب بخش خصوصي گشتهكارگر  حزب

سه سوسياليست  ر، باالتاز آن   .گردد) IMF(مدير عامل صندوق بين المللي پول  تسابق سوسياليس

در بارگاه سرمايه مالي خدمت به عنوان معمار مقررات زدايي  فرانسوا ميتران   نزديكان ازفرانسوي 

 رئيس كميسيون اروپا؛در سمت دلور  آقاي ژاك: را بنا نهادند  نيروي محركه جهاني شدن مالي كردند و

در ؛ و آقاي ميشل كامدسوس )OECD(چاورانسكي در سازمان همكاري اقتصادي و توسعه  آقاي هنري

، صيو خصو دولتيقانون واحد اروپايي، مشاركت  . صندوق بين المللي پول مدير كلمسند 
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، ٢٠٠٢در سال   . است» چپ«هاي همين جناح  از جمله دستپختها،  رسانهدر ها، از جمله سازي خصوصي

كه نامزد انتخابات رياست جمهوري بود تا آنجا پيشرفت كه  ل ژوسپن، نخست وزير سوسياليستليون

» منافع كاركنان«در چارچوب را گشايش سرمايه فرانس تلكام و ايرفرانس كه از تصميمات دولت او بود 

  ؟نيروهاي چپ را مجددا گرد آورد راي چگونه مي توان با چنين سابقه اي . دارداعالم 

  

ابايي ندشته  سياست هاي جناح راست  اجرايياز ايفاي نقش مدير ،در قدرت »چپ« جناح كه ميهنگا

لئون بلوم، رهبر  در آستانه انتخابات پارلماني حدود صد سال پيش، . باشد، آش خيلي شور مي شود

ه ما البته مطمئن نيستيم ك« :خود را از پيروزي اتحاد چپ چنين ابراز داشتنگراني  ، سوسياليست

جايي كه اصول اساسي به طور جدي   ،كارگزاران جامعه كنوني در صورت به قدرت رسيدننمايندگان و 

در آن زمان از فشارهاي مختلف هراس بلوم   ). ٤(» نگذارندقانون را زير پا  ناش، خود شود تهديد

 فاصله گرفت  قانوني چارچوبزلزومي ندارد ا نيست و حتي زورامروزه ديگر نيازي به توسل به  داشت،

  ! هرچه مي خواهد باشد مردم راي ، خدشه اي وارد نشود جامعه سرمايه داري  »اصول اساسي«به تا 

، رئيس كميسيون اروپا، ژان كلود در انتخابات مجلس چپ يونان جناح تنها چهار روز پس از پيروزي 

در برابر معاهدات  نمي تواند يدموكراتيك اتانتخاب هيچ «: انتخابات هشدار دادمندان پيروزيونكر، به 

 تقريباً همه چيز غيرممكن شده است ديگر احساس كه اين  و اين قفل ساختاري. »ايستادگي كند اروپايي

 كه اعالم شد دارايي فرانسهبه وزير  نوامبر گذشته، در ماه كه وقتيحك گشته   اذهاندر متون و  چنان

نياز قلم ازكاالهاي مورد  پنجاهمورد در  بر ارزش افزوده ماليات  درصد از مردم فرانسه خواستار لغو  ٩٠
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ماليات % ٠اعمال  ، زيراكردمورد بحث در اين بايد سال ها با كميسيون اروپا « :پاسخ دادمي باشند، اوليه 

  ...، اما ديگر نمي توانيم مي خواهيمما ). ٥(»  امكان پذير نيستكنوني  بر ارزش افزوده بر اساس قوانين 

  

. ميگردد اعتبار كردن بحث سياسي منجر به بياجراي تعهدات  در درماندگيناتواني و  ر مداوم تكرا 

، در ٢٠٢١سوسياليست در سال  حزب عضو ٢٢٠٠٠(اعضاي خود را از دست داده  سياسياحزاب 

، مطرح نبودهديگر به عنوان اهرم هاي تغيير احتمالي  و )چهل سال قبل ٢٠٠٠٠٠مقايسه با نزديك به 

جنگ  ها،» خودي«در چارچوب محيط بسته كه عملكرد دارند اي   ماشين هاي انتخاباتي مثابهه به بلك

ي فاسد از چنين محيط  رخوتناك وكه بسياري از فعاالن  .استاسير  رهبرانبين جناحها و خودشيفتگي 

ن ترتيب به اي. روي مي آورند مشاركتي وافقي، فراگير تشكلها يعني به اشكال ديگرشده اند خسته 

 »شبهاي ايستاده«زدند، مبارزان جنبش  اشغال وال استريت آنها كه دست به ، »يبهارعرب«تظاهركنندگان 

، ايجاد سازمان هاي سلسله مراتبي )نفي شخصي كردن قدرت(از داشتن رهبر  همه :  »جليقه زردها« يا

 ) لت دست احزاب و سنديكاها شدنآ رد( ، ايجاد اتحاد با احزاب يا اتحاديه ها)اقتدارگرايي اجتناب از(

  .گردند )و سازش ها دسيسه ها دنياي(بازي انتخاباتي  ر باز زدند و حاضر نشدند واردس

  

 ، جنبش اشغال٢٠١١اكتبر  ١٥در . بسيار پيش آمده كه اين منزه گرايي منجر به عدم كارايي گردد اما

اما  ،ـ گرد آورد تاريخ در بسيج جهاني ينبزرگترـ كشور  ٨٢ وشهر ٩٥٢در  راميليون ها نفر وال استريت

طوالني ترين  ـ   متوالي تظاهرات كردند ده ها شنبه »جليقه زردها«.به دست نياوردچيزي  متاسفانه

چه  »بهار عربي« . نيز چيز زيادي به دست نياوردندآنها اما ،  -جنبش اجتماعي مشاهده شده در فرانسه
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ديكتاتوري آقاي  ت در ميدان تحرير مصر، كشور زير يوغتجمعا ؟ ده سال پس ازاي داشت  نتيجه

، بسي  ٢٠١١دوران حسني مبارك، رئيس جمهور بركنار شده در سال  از كه است عبدالفتاح السيسي

هدايت اين  جواناني كه«توضيح مي دهد  كه » بهار عربي«هيشام العلوي در مورد . مي باشدحشتناك تر و

؟ به چه دليل «. »را رد مي كنند هر شكلي از سازماندهي عموديرند، را به دست مي گي(...) جنبش ها 

مي فاسد  و ، آن را كثيفمشكوكند سياسيهاي نظام  به همه پس از مشاهده چندين دهه فساد، آنها 

با گرد هم  مقاومتفشاراما هر قدر هم كه (...) مي خواهند پاكيزه بمانند براي حفظ آرمان گرايي، . دانند

رانده مي شود حاشيه  به در نظام سياسي، انعكاس مشخص آن  بدون زياد باشد،  در خيابان آوردن مردم

اي  نتيجهگذاري بدون تاثير تاثير گذاري ممكن نيست و ،دهيبدون سازمان: معادله ساده است  .)٦( »

  .حاصل نمي شود

  

راه حلهاي ديگردر   جويجست از اين رو احساسي آميخته از تسليم و جبرگرايي برجامعه چيره مي شود و 

 نباشد، شماري از براي تغيير جهان كافي نفر ها  ميليون هنگامي كه تظاهر مخالفت. دستور قرار ميگيرد 

 نوعي از ملموس كنشگران سعي مي كنند تا  با دست يازي به راه حلهاي بديل و منطقه اي به شكلي 

اجتماعات خودگردان ، تحت حفاظتمناطق   هوربه اين ترتيب شاهد ظ. را برهم زننداجتماعي  دهيسازمان

 گستره محدود كردن پذيرشبه معناي نظم حاكم  خارج از زندگي اما . و  شبكه هاي بسته مي باشيم

با ما «: مي گويد) ٧(ردون وفردريك ل. چرا كه توان تغييرات اساسي وجود نداردحاشيه است،  درعمل 

سرمايه نظام ضد سرمايه داري  يك جزيره . ر دهيمييتغرا  روابط اجتماعيكنار كشيدن خود نمي توانيم 

اما رفتن « وي ادامه مي دهد  ».اكثر مردم خارج از جزيره در چنگ سيستم اند،  نمي كند منهدمداري را 
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است كه در مسير خود خيلي چيزها را به نمايش مي گذارد و مي  در حال حركت به اين جزيره جنبشي

و  كرده باشدرا به درستي برنامه ريزي  بازگشت به قاره آنكهبه شرط ا كند ايفارزشمندي تواند نقش 

آيا در عمل چنين بي گمان، اما . »براي آنهايي كه خارج از جزيره مانده اند راه حل مشخص ارائه دهد

د، براي افراد طبقات و تحصيل كرده هدايت مي شوتوسط جوانان طبقات متوسط بيشتر جنبش هايي كه 

  ؟  ز جذاب استمردمي ني

  

 طبقاتي كه در طول قرن بيستم،  هايتواند بدون بازگشت به اتحاد هاي چپ نمي شكست بارهدر درنگ

 اين اتحادها امروز. پذيرد ، انجامايجاد كردجامعه  هايي را درو دگرگوني ها را به همراه آوردپيروزي برخي

آيا مي توانيم آن را بازسازي كنيم؟ آيا بايد چيز ديگري را . اندتكه تكه  مي توان گفت حتيو شكننده 

اين دو . مترقي و اليه هاي مردمي متالشي شده است؟  جبهه متحد طبقات متوسط ردجايگزين آن ك

در احزاب سياسي  ديگرآنها . با هم ارتباط ندارندديگر  و محيط هاي درسي به دليل تفكيك فضاها گروه

، دوشا دوش هم مبارزه نمي فارغ التحصيالن و بازنشستگان بورژوا تشكيل شده اندكه اكنون عمدتاً از 

  .بسيج نمي شوند ي يكساناولويت هااهداف و  پيرامون آنها ديگر . كنند

  

:  عوامل نسبت داده شده است مجموعه اي ازمردمي به  رايچپ و  تضعيفدر طول سي سال گذشته، 

، )، مالي شدن، جهاني شدنغير توليدي شدن(، اقتصادي )شده اعالمخيانت به تعهدات (سياسي 

 جذب(، انسان شناسي )شايسته ساالري از سوي نخبگان(، جامعه شناختي )هژموني نئوليبرال(ايدئولوژيك 

، )هاكالن شهرها در برابر فراشهر(، جغرافيايي )بازارمنطق و  اتدر محاسب بشر اشكال مختلف زندگي
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استدالالت  چنين ). مربوط به شيوه زندگي :سوسيتال ر برابر خواسته هايداجتماعي ات مبارز(فرهنگي 

ارائه  منسجمي  چشم اندازشود،  كالسيكي تنها به شرط در نظر گرفتن دو دليلي كه كمتر به آن اشاره مي

بر رهبران » تهديد شوروي« در آن دوران اي كه كننده تعديل » تصميمات نيكوي«از يك سو، : دمي ده

 مداريمردمي با سياست اترابطه طبق پس رفتاز سوي ديگر، و كرد مي تحميلداري  سرمايه» زادجهان آ«

كاهش «اذعان دارد كه  ،ماركسيسم انقالبي استشناخته شده توماس پيكتي كه از مخالفان   .نهنهادي

از د شوروي وجو . (...)نابرابري ها در قرن بيستم ارتباط تنگاتنگي با وجود يك ضدالگوي كمونيستي دارد

، به اعمال مي كردمالكيت در كشورهاي سرمايه داري  بر سكاندارانطريق نيروي فشار و تهديدي كه 

ياري  سيستم تامين اجتماعي و اجتماعيبه استقرار نظام مالياتي، ،  كرده كمك شدت به تغيير موازنه قوا 

 ).٨( »كه بدون اين الگوي متقابل تحميل آن بسيار دشوار بود رساند

 

اتحاد جماهير شوروي واقعاً براي چندين دهه، به ويژه  اما هرچند ممكن است امروز عجيب به نظر برسد،

 و بنابراين » حال« زماندرديگر جهانيك  وجود مبارزترين بخش طبقه كارگر غرب، امكان عيني مياندر

هيچ سياستي بدون ايمان . بود اين به معناي وجود اميد  :مي كردرا نمايندگي  متفاوت» آينده اي«امكان 

رفته رفته دود شد و به  ١٩٨٠كه در دهه  بود، توهم و اميد تمايلهمين آلياژ . سرپا نمي ماند به آينده 

تاثير  كه دولت نيز سنگرهاي صنعتي را ويران مي كرد »ليبرال چپ«كه گرايش زماني، دقيقاً درهوا رفت

امروز ). ٩( ندرا اشغال كرده بود فضاي چپ ١٩٣٠دهه كه از بود  اي حاشيه راندن گروه اجتماعي آن به

اما اين عبارت در واقع بكار مي رود ، مي خوانند» غير سياسي«را  مردميمفسران و نظرسنجي ها طبقات 
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براي به دست آوردن چيزي د نكه در آن احساس مي كندر صحنه اي  از بازي اين اقشار متناع تا بر  ا

 .انگي زده باشد ،دنندار

  

افرادي كه با افزايش نسبت . ديگر را تثبيت مي كند نيروهاي انحصار  اين اقشار، عقب نشيني بته ال

در اروپا و جمعيت بيش از يك سوم درصد پس از جنگ و  ٥كمتر از (تحصيالت دانشگاهي كرده اند 

بنابراين، . اشندمي ب انتخابات تعيين كننده درو اين افراد از نظر فرهنگي مسلط  ، )، امروزاياالت متحده

در اولويت هاي آنها  مي بايستالبته و   دارندبه ايجاد اتحاد با ديگران كمتري نيازبراي پيروزي سياسي، 

 .نظر گرفته شود

  

دادند، در حالي كه  راست رأي ميجناح به  تحصيل كرده ها، ثروتمندان و١٩٦٠و  ١٩٥٠هاي  در دهه

، يعنوان دانشگاه: ديگر اينطور نيست امروز .چپ جناح  به فاقد مدرك دانشگاهيافراد فقير و 

هستند  كارشناسكه نه  افرادي ، چپ مي شودجناح منجر به راي دادن به  متخصص و ، مديريكارشناس

 نشان مي دهند، در راي گيري  واكنش برعكس و احساس حقارت مي كنند داراي مدرك دانشگاهي  نهو

 مثال اهل ثروتمند و روشنفكر نشينشهر: شود ي اروپا يافت ميتقريباً در همه جا» مدل آمريكايي«). ١٠(

فقير و روستايي  هايايالت فرد ساكن حال آنكه دهد ها رأي مي نيويورك يا سانفرانسيسكو به دموكرات

  .مانند ويرجينياي غربي يا مي سي سي پي به جمهوري خواهان
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 هوادار حزباعم از سوسياليست، -رو  اما برخالف وضعيت سي يا چهل سال پيش، احزاب چپ ميانه

هاي  توانند شرط ببندند كه حتي اگر خواسته اكنون مي - محيط زيست گراكارگر، دمكرات و يا 

، باز كنند كمتر در آن شركت مياين اقشار  ويژه در انتخاباتي كه دهندگان مردمي را ناديده بگيرند، به راي

مورد  كه از ليبراليسم فرهنگي و اجتماعي كه عمدتاً سپس آنها آزادند .  مي توانند پيروز گردند هم

مهم از دست دادن كارگران «: گفت با صراحت  اوالند . فكر است، حمايت كنندنظربورژوازي روشن

به ازاي هر كارگر دموكراتي «: گفت ٢٠١٦شومر در ژوئيه ) چاك(سناتور ايالت نيويورك چارلز . »نيست

به دست مي دهيم، دو جمهوري خواه ميانه رو در حومه فيالدلفيا  كه در پنسيلوانيا غربي از دست مي

 اياالت متحده به عنوان ريس جمهورو  هدنپنسيلوانيا بر دردو ماه بعد، آقاي دونالد ترامپ . »آوريم

  ...انتخاب شد 

  

هاي فرانسوي از راي مردمي  وس كان همچنين توصيه كرده بود كه سوسياليستآقاي دومينيك استر

اين . »دارد را در يابنداولويت بااليي  و گذرد كشورمي قشرهاي بينابينيآنچه در « و شند دست بك

ش حذف شد، ينامزد ٢٠٠٢اندكي قبل از انتخابات رياست جمهوري سال  كهزبردست  سياست باز

در بر و تحصيلكرده را  هوشياركه بخش بزرگي از كارمندان آگاه،  قشرهاي بينابينياعضاي «: توضيح داد

 امربه گفته وي، اين . »ندند و ثبات آن را تضمين مي كنستون فقرات جامعه ما را تشكيل مي ده ميگيرد،

اوقات با خشونت  شان برخي نارضايتيفوران «اغلب اصالً راي نمي دهند و كه» محروم  اقشار« در مورد

  ).١١(صدق نمي كند  »همراه است
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رداري پاريس جناح راست را شكست دادند در حالي بيست سال پيش، سوسياليست ها در انتخابات شه

يكي از رهبران آنها، هانري امانوئلي، سپس . كه بيش از بيست شهر را در جاهاي ديگر از دست دادند

و او ). ١٢("»؟دارد چه قيمتي راي چپ هر متر مربع «: كنايه آميز منتشر كرد يمقاله اي را با عنوان

خانه، رابطه مستقيم  قيمت هر متر مربع با چپ  مجموعه نيروهايراز اين پس تأثي«: ساخت خاطرنشان

، ژاك ١٩٨٩و   ١٩٨٣هاي  در سال. طور سنتي با آن نسبت معكوس داشت دارد هرچند پيشترها و به

ي كه دو شهردار از زماناما . به دست آورداكثريت آرا را  شيراك در هر يك از بيست ناحيه پايتخت 

به طور ... ، قيمت هر متر مربع سه برابر شده استردار پاريس شدندسوسياليست پشت سر هم شه

درصد از  ١٣.٣٨ ،١٩٨٨متقارن، راست افراطي كه در پاريس در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 

در  ٢٠١٧ در سال  - بودقابل مقايسه  رايي كه در آن زمان با بقيه مناطق فرانسه –آرا را به دست آورد 

از آرا را در سطح ملي به ويژه  ٪٢١.٣، اگرچه در آن سال خانم مارين لوپن راي آورد ٪٤.٩٩تنها پاريس 

شناختي، جاي تعجب  در پرتو چنين تغيير جامعه. به دست آورد جزء به لطف راي كارگران و كارمندان

  .ندكن هاي استراتژيك آن را تعيين مي چپ و اولويت گفتمانالتحصيالن  نيست كه طبقات باال و فارغ

 

. حزب حمايت كنند يكاز اگراما آنچه براي برخي مهمتر است، براي برخي ديگر مهم نيست، حتي 

ند خواسته شد اولويت ه بوداز كارگران آمريكايي كه به دموكرات ها راي داد ٢٠١٧هنگامي كه در سال 

غال و بازنشستگي را هاي خود را بيان كنند، آنها هزينه مراقبت هاي بهداشتي، سطح فعاليت اقتصادي، اشت

نگاران، هنرمندان،  روزنامه ، »طبقات نو آفرين « يعني -التحصيالن مترقي  هاي فارغ اولويت. انتخاب كردند
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شنوندگان  و نويسان ، اساتيد، خوانندگان نيويورك تايمز، وبالگنمايندگانكنندگان،  معلمان، نظرسنجي

  ).١٣( بود آموزشو هزينه هاي بهداشت، به ترتيب، تغييرات زيست محيطي -يوهاي عمومي راد

  

حزب كارگر بريتانيا . ندارد تطبيقها  روها و راديكال شكاف بين ميانه بالزوماً  دستاز اين  هايي ناهماهنگي

 فشار مضاعف از سوي نمايندگان مجلس زيربار، اندكي پس از آنكه رهبر آن كوربين، ٢٠١٩در سال 

كردند، تسليم شد، با شكست  مي  و دانشجويان راديكال كه از او حمايتبلر كه از او متنفر بودند  هوادار

در  كه اگر پيروز شود، رفراندوم دومي  ه بوداعالم كردكوربين  قبل از كناره گيري  .شديدي مواجه شد

تحصيل كرده، خروج از اتحاديه اروپا، كه مورد نفرت طبقات متوسط  اما. ترتيب خواهد دادباره برگزيت 

ترين حوزه هاي كارگري شمال انگلستان مورد تحسين قرار مردمي ه رو و همچنين راديكال بود، در ميان

حزب محافظه سوي  به  نيروهاي مردمي  باعث شد ده ها نفر از  از اروپا كوربين هواداري آقاي. گرفت

 خواهد چپ مي جناحاگر: است ي كه از اين رويداد مي توان گرفت روشندرس. جذب شوندكار 

كه به احتمال  ي، بهتر است از مطرح كردن موضوعاتجذب كند مجددادهندگاني را كه از دست داده  رأي

راست، توييتر و رسانه ها هم اكنون جناح . شود، خودداري كند مينيروهاي مردمي   آزردگي زياد باعث 

  .اين كار را انجام مي دهند

  

همه گيري كويد با بحران  همراه. فزايش مي يابدزماني كه شرايط سخت است، تقاضا براي اخبار خوب ا

 فزايش ا» دنياي قبل« حسرت ،گيري فردي نارهشوند و ك نادرتر ميچپ  جنبش هاي مطالباتي، كنوني

عناصر تشكيل اينها . متمركز مي شود هاي هويتي راست افراطي عمومي بر روي وسواس هايبحث و يافته
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چيزي جز ديگر برايش ، شودچپ در برابر آن تسليم  احجنكه اگر مي باشند  »سياست ترس«دهنده 

 ، باقيهاسناريو انتخاباتي براي جلوگيري از وقوع بدترين  بازيهاي نهايتاگذشته يا پيروزي هاي دفاع از 

 گرد مي آيند كه گزاره محتاط ترين و ترين معتدل معموال پيرامونآنها ، بستريدر چنين . نمي ماند

 آقايان كه  چنين شد. باشد رارا دانظم موجود نسبت به رگونه گسيختگي ه درجهتكمترين احتمال 

، خانم هيالري كلينتون و جوزف ٢٠١٧و  ٢٠١٢هاي  اوالند و ماكرون به جاي آقاي مالنشون در سال

هر بار خطر فرو رفتن مجدد در  و .انتخاب شدند ٢٠٢٠و  ٢٠١٦هاي  بايدن به جاي آقاي سندرز در سال

  .شد خريده باتالق به جان 

  

سوسياليسم پس از جنگ  در برابردفاعي  موضع ازكه  نو ، يكي از معماران ليبراليسمفردريش هايك

نبردي تهاجمي  تا بهاز حاميان خود دعوت كرد  و پيشنهاد دادكامالً متفاوتي را  كارخسته شده بود، راه

امروز، اين توصيه در  .دست زنند »يراديكاليسم واقع « و »شجاعانه يعمل«، »ماجراجويي فكري « همراه با

احترام دقيق آنها به قوانين اقتصادي و سياسي بازي كه به مدت سي سال : چپ صدق مي كندجناح مورد 

زيست فوريت سه گانه . گشتخواهد  شانقطعي شكست  منجر به  توسط مخالفانش وضع شده ، در واقع

ا موجود كه بر واقع» راديكاليسم ليبرال«ابل ، اجتماعي و دموكراتيك ايجاب مي كند كه در مقمحيطي

 آن در نهايت به معناي نابودي جامعه و پايان بشريت است، باادامه حيات   سكوي پيروزي نشسته و

 دستتقريباً يك يچپكه نيروي به مبارزه برخاست و به خوبي درك كرد   چپ راديكاليسم توسل به

  .مندو نه پيروز است ، نه مردمياجتماعي استخواهان برابري نه  ،روشنفكر و شايسته ساالر
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نئوليبراليسم، و با فرض  »مقبره«رئيس جمهور جديد شيلي، گابريل بوريك، با ادعاي تبديل كشورش به 

كار سخت است و . مسير حركت را تعيين مي كند، در اين راستا پيش خواهد رفتاش  اينكه اقدامات بر 

شما دو «: در مورد خوش بيني تزلزل ناپذيرش پرسيدند، پاسخ دادوقتي از نوام چامسكي . راه ناهموار

تسليم مي شوم و   من بدبين هستم، هيچ چيز درست نمي شود،: مي توانيد بگوييد. داريد پيش رو انتخاب

را  پرتوهاي اميد  موجود را بسنجيد ،  امكاناتيا مي توانيد . تضمين مي كنم كه بدترين اتفاق خواهد افتاد

  ». يكي است انتخاب به واقع  . و بگوييد كه شايد ما قرار است دنياي بهتري بسازيم ويدپذيرا ش

  

  

  

  

 Dos au mur, appeler » راديو فرانس اينترو پرونده   ٢٠٢١مارس  ٢١»  سوال سياسي« ـ برنامه  ١

un chat un chat, objectif commun   
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