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نیم قرن  در  کشور  این  انتخابات  عجیب ترین  شاید  آمریکا   ۲۰۱۶ سال  ریاست جمهوری  انتخابات 

پیروزی  و  شادی  جشن  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  سقوط  از  پس  سال  پنج  و  بیست  باشد.  گذشته 

که  انتخابات  لیبرال دموکراسی،   ساحل  در  تاریخ  کشتی  گرفتن  آرام  اعالم  و  واشنگتن«  »اجماع 

محافظه کارترین  جانب  از  کشید.  چالش  به  را  آن  هستی  است،   نظام  این  مشخصه ی  اصلی ترین 

بخش های نخبه گان سیاسی آمریکا، دونالد ترامپ یک تنه بازی همه ی بزرگان حزب را بر هم زد تا 

بار دیگر نشان دهد فاشیسم در شرایط بحران سرمایه داری، تنها راه حل برای جلوگیری از انقالب 

است. از جانب لیبرال و چپ گرای نخبه گان سیاسی )چپ گرا به مفهموم آمریکایی آن( برنی سندرز، 

سناتور مستقل ایالت ورمونت، وارد حزب دموکرات شد تا با اعالم کاندیداتوری، هیالری کلینتون، 

نماینده ی تمام عیار پشتیبانان مالی حزب را به چالش بکشد. برنی سندرز، هیالری کلینتون را به 

چالش کشید. »انقالب سیاسی«ای که او از آن صحبت می کرد به شکل غیرقابل باوری طرفدار 

جمع کرد و به خطری جدی برای هیالری کلینتون تبدیل شد.

نفوذ  گستردگی  شود.  دموکرات  حزب  مقدماتی  انتخابات  پیروز  نتوانست  اما  سندرز  برنی 

رای  جذب  در  او  کارزار  گفتمانی  ضعف  نمی بردند،  او  از  نامی  که  اصلی  جریان  رسانه های 
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دموکرات  حزب  که  غیردموکراتیکی  پروسه ی  و  گسترده  تقلب های  و  التین تبارها  و  سیاه پوستان 

برای انتخاب کاندیدای خودش دارد، همگی باعث شدند او نهایتا شکست را بپذیرد. برخالف حزب 

جمهوری خواه که پیروزی ترامپ در آن نشانه ی تبدیل حزب به یک ویرانه است، حزب دموکرات 

هنوز ساختار قدرتمندی دارد که در مقابل امواج رادیکال بیرونی حافظ منافعش باشد.

شکست برنی سندرز اما دور از انتظار نبود. بسیاری از طرفداران او و حتی شاید خود او، می دانستند 

که شانس کمی در مقابل کلینتون دارند. مسئله ای که گویی نه او و نه بسیاری از اطرافیانش به آن 

فکر نکرده بودند این است که بعد از شکست چه باید بکنند؟ تکلیف انقالبی که برنی از آن سخن 

در سنت  بلکه  طرفدارانش،  یا  و  سندرز  افکار  در  نباید  را  سوال  این  پاسخ  خواهد شد؟  می گفت چه 

سیاسی ای که سندرز به آن تعلق دارد جست.

زمینه ی تاریخی

برخالف تصور بسیاری از مردم،  به خصوص مردم بیرون از آمریکا و باز به طور ویژه مردم جوامع 

نیستند.  آمریکا  در  جدیدی  پدیده ی  سیاسی اش  برنامه ی  و  سندرز  برنی  ایران،  مانند  غیرغربی 

کارزار  با  و  شود  ریاست جمهوری  کاندیدای  می داند  سوسیالیست  را  خود  که  نفر  یک  اینکه  حتی 

انتخاباتی اش توجه زیادی را کسب کند هم جدید نیست. اکثر مردم چنین تصوری از آمریکا ندارند 

و  ابرقدرت  آمریکای  است،   دوم  جهانی  جنگ  از  پس  آمریکای  می شناسند،  آنها  که  آمریکایی  زیرا 

نماد سرمایه داری.

اما پیش از جنگ جهانی دوم اوضاع در آمریکا طور دیگری بود. در اواخر قرن نوزدهم جنبش های 

صنعتی  هم زمان  داشتند.  وجود  کشور  این  در  آنارشیستی  گرایشات  با  قدرتمندی  بسیار  کارگری 

شدن کشور پس از سال ۱۸۷۰، افزایش نقش صنعت و همچنین استثمار روزافزون کارگران شرایط 

رشد جریان های چپ را در آمریکا به وجود آورد. کارگران مهاجر آلمانی و دیرتر ایتالیایی در انتقال 

سنت  سوسیالیسم به آن سوی اقیانوس اطلس نقش مهمی داشتند. در دهه ی آخر قرن نوزدهم با 

بدتر شدن وضعیت کارگران و افزایش نابرابری اجتماعی و فقر، جنبشی در آمریکا به وجود آمد که 

خود را جنبش ترقی خواه )progressive( می نامید. این جریان که به پیروی از جنبش اسکان فقرا 

)Settlement movement( در آمریکا شروع شد، به زودی قدرت زیادی گرفت و توانست در حزب 
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جمهوری خواه نفوذ کند و دست آورد های قابل توجهی به دست بیاورد. تصویب دو قانون مهم ضد 

کارتل در همین دوره اگرچه کار جنبش ترقی خواه نبود ولی بی شک حضور و قدرت آن، اجرایی کردن 

روزولت  تئودور  ریاست جمهوری  دوران  دوره،  این  اوج  می کرد.  پرثمرتر  و  شدنی تر  را  قوانین  این 

همچون  سرمایه دارانی  به  که  بزرگ  شرکت های  کارتل های  انحصارات  از  بسیاری  آن  طی  که  بود 

راکفلر، واندربیلت و جی پی مورگان تعلق داشتند، شکسته شد. روزولت پس از کناره گیری از قدرت 

در مقابل خلف خود، تافت، که گرایشات محافظه کارانه داشت ایستاد. تا حدی که با جدایی از حزب 

جمهوری خواه و تشکیل حزب ترقی خواه، به صورت مستقل در انتخابات سال ۱۹۱۲ شرکت کرد. 

این جدایی سرآغاز چرخشی بود که حزب جمهوری خواه را در منتهاالیه راست طیف سیاسی آمریکا 

قرار داد و نهایتا حزب دموکرات را، که تا پیش از آن حزب محافظه کاران شناخته می شد، به سمت 

چپ این طیف برد.

جریان های رادیکال تری نیز در کار بودند. حزب سوسیالیست آمریکا که در سال ۱۹۰۱ تاسیس شده 

بود،  در تمامی انتخابات ریاست جمهوری در فاصله ی سال های ۱۹۰۴ تا ۱۹۲۰ شرکت می کرد و در 

انتخابات سال ۱۹۲۰ موفق شد ٪۴/۳ آرا را به دست بیاورد. اوژن دبس یکی از شناخته شده ترین 

چهره های این حزب بود.

کرده  اشاره  دبس  اوژن  به  هم  و  روزولت  تئودور  به  هم  سخنرانی هایش  در  بار  چند  سندرز  برنی 

مستقل  حیات  به  گرفت،  شکل  سیاسی  جریان های  این  نتیجه ی  در  که  سیاسی ای  سنت  است. 

خود تا اواخر دهه ی سی میالدی ادامه داد. البته این بدان معنی نیست که این جریان هیچگاه به 

مانعی برنخورد. پس از انقالب اکتبر در روسیه و استقرار حکومت شوروی، موج جهانی توجه به 

کمونیسم، به ایاالت متحده هم رسید. حزب کمونیست آمریکا در سال ۱۹۱۹ تاسیس شد. ترس 

مهاجرت  نرخ  افزایش  با  آن  همزمانی  و  بود  گرفته  فرا  را  متحده  ایاالت   )The Red Scare( سرخ 

دهه ی  و  شد  حاکم  دستگاه  محافظه کارانه ی  واکنش  باعث  اول(  جهانی  جنگ  دلیل  به  )عمدتا 

کرد.  تبدیل  موقع-  آن  تا  -دست کم  آمریکا  تاریخ  دوره های  محافظه کارترین  از  یکی  به  را  بیست 

سال،  دوازده  مدت  به  الکل  مصرف  کردن  ممنوع  و  مهاجرت  محدودکننده ی  قوانین  تصویب 

افزایش محدودیت های اجتماعی که منجر به مهاجرت موجی از نویسندگان و هنرمندان به اروپا 

شد و اخراج بسیاری از شخصیت های رادیکال )مانند اما گلدمن، آنارشیست روس( از ویژگی های 
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دهه ی طوفانِی بیست )The Roaring Twenties( بود.

تنش های اجتماعی این دهه هیچگاه به معنی واقعی کلمه فروکش نکرد. در پایان دهه ی بیست 

سیاست  بلکه  آمریکا،  سیاست  تنها  نه   )The Great Depression( بزرگ  رکود  اقتصادی  بحران 

جهانی را تغییر داد. علی رغم افزایش بحران و به خصوص افزایش بیکاری )به حدود ٪۲۰( دولت 

جمهوری خواه وقت، به ریاست جمهوری هربرت هوور، سیاست های پیشین اش را ادامه می داد 

و چشم انتظار دست نامرئی بازار برای حل بحران بود. این اتفاق نیفتاد و در انتخابات سال ۱۹۳۲ 

کرد.  آغاز  آمریکا  سیاست  در  را  جدید  دورانی  و  کسب  عظیمی  پیروزی  روزولت  دالنو  فرانکلین 

علی رغم  که  بود  روزولت  برنامه ی  مهمترین   )The New Deal( نوین  اقتصادی  اصالحات  طرح 

و  جهانی  جنگ  رسیدن  با  شد،  موفق  روزولت  انتظار  از  کمتر  بسیار  نخست  سال های  در  اینکه 

افزایش تقاضای جهانی برای کاالهای جنگی و غیرجنگی تولیدی آمریکا، رشد اقتصادی زیادی 

را به ارمغان آورد. عالوه بر این قوانینی چون الیحه ی واگنر )Wagner Act( که در سال ۱۹۳۴ به 

تصویب رسید، تشکیل اتحادیه های کارگری را تسهیل کرد و با افزایش قدرت چانه زنی بخش های 

اجتماعی  نارضایتی های  هم  دستمزدها،  افزایش  و  آنها(  همه ی  نه  )و  آمریکا  کارگران  از  زیادی 

تا اواسط دهه ی چهل  را کاهش داد و هم تقاضای موثر داخلی در آمریکا را باال برد. این وضعیت 

ادامه داشت. تمامی این تحوالت اجتماعی باعث شد جریان های رادیکال تر در آمریکا قدرت خود 

جنگ  پایان  شوند.  کشیده   دموکرات  حزب  سمت  به  کمتررادیکال  جریان های  و  بدهند  دست  از  را 

جهانی و شروع جنگ سرد، تنها کار را برای رادیکال ها سخت تر کرد. در دهه ی پنجاه از یک سو 

که  مصرف گرایی  فرهنگ  دیگر  سوی  از  و  می کرد  تسویه  را  رادیکال  شخصیت های  مک کارتیسم 

روزبه روز بیشتر در ایاالت متحده جا می افتاد، توجهات به سیاست و به خصوص سیاست رادیکال 

را کم می کرد.

نماینده ی  دیگر  که  نیز  جمهوری خواه  حزب  حتی  داشت.  ادامه  هفتاد  دهه ی  تا  وضعیت  این 

آیزنهاور،  دووایت  دهد.  وقف  جدید  شرایط  با  را  خود  شد  مجبور  بود،  محافظه کار  جریانات 

هیچگاه  داشت،  قرار  قدرت  راس  در  پنجاه  دهه ی  از  سال  هشت  که  جمهوری خواه  رییس جمهور 

و  می کرد  دیکته  را  سیاست هایی  چنین  زمانه،  روح  واقع  در  نداد.  تغییر  را  نوین  طرح  سیاست های 

انتخاب رییس جمهور دموکرات یا جمهوری خواه تنها کمی جهت این کشتی را تغییر می داد.
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سطح  در  متحده  ایاالت  اقتصادی  رشد  نرخ  کاهش  کرد.  تغییر  بعد  به  هفتاد  دهه ی  از  اوضاع  اما 

جهانی بنا به دالیلی چون قدرتمند شدن رقیبان، رشد و استقالل اقتصادی کشورهای مستعمره ی 

روزولت  که  نظامی  پایه های  تدریجا  نفت،  قیمت  ناگهانی  افزایش  همچنین  سوم،  جهان  و  سابق 

بنا نهاده بود را سست کرد. می توان گفت ظهور ریگانیسم در دهه ی ۸۰ آخرین میخ بر تابوت این 

کینزی  بنیان  نمی توانستند  هم  جمهوری خواه  سیاست مداران  روزگاری  که  همانطور  بود.  نظام 

اقتصاد آمریکا را تغییر جدی دهند، پس از ظهور نئولیبرالیسم، دیگر سیاست مداران دموکرات نیز 

نمی توانستند سیاست های نئولیبرالیستی را به چالش بکشند.

مانند  خارجی اش  همتایان  و  او  بود.  کلینتون  بیل  آمریکا  سیاسی  عرصه ی  در  تغییر  این  بارز  نماد 

تونی بلر، احزاب شان را متحول کردند. حزب دموکراِت نو می دانست که باید به ساز نئولیبرالیسم 

تجاری  پیمان  است:  کافی  مدعی  این  اثبات  برای  کلینتون  سیاست های  از  نمونه  دو  تنها  برقصد. 

نفتا )که منجر به نابودی بسیاری از مشاغل صنعتی در داخل آمریکا و انتقال بسیاری از واحد های 

تولیدی به مکزیک گردید( و طرح موسوم به Crime Bill که بخش زیادی از محرومان جامعه را )که 

مانند  غیرقانونی ای  کارهای  به  بیکاری  نتیجه ی  در  که  می دادند  تشکیل  سیاه پوستانی  را  آنها  اکثر 

خریدوفروش موادمخدر روی آورده بودند( پشت میله های زندان قرار داد و بزرگترین نظام تنبیهی 

جهان را در آمریکا برقرار کرد. بسیاری از دستاوردهای جنبش های اجتماعی در دهه های ۵۰ و ۶۰، 

در دهه های ۸۰ و ۹۰ و همچنین دهه ی اول قرن بیست ویکم از بین رفتند، نابرابری به باالترین 

سیاست های  نتیجه ی  که  اقتصادی ای  بحران   ۲۰۰۸ سال  در  نهایتا  و  رسید  تاریخ  در  خود  سطح 

نئولیبرالی بود، تمامی جهان و مشخصا ایاالت متحده را دست خوش طوفان کرد.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸، آخرین منفذ لیبرالیسم چپ برای رسیدن به قدرت بود. 

باراک اوباما با سخنرانی های توجه برانگیز، بار دیگر در گوش مردم طنین صدایی بود که می رفت 

و  سیاسی  قدرت  صاحبان  شود.  سپرده  فراموشی  به  راست،  به  دموکرات  حزب  گردش  سایه ی  در 

اقتصادی البته به هیچ وجه از این شرایط راضی نبودند و قصد نداشتند به سادگی میدان را ترک کنند. 

اما مسئله اینجا بود که شرایط بحرانی جامعه چنین اجازه ای به آنها نمی داد. در حالی که فضاحت بار 

که  سناتوری  می شد،  عیان تر  روزبه روز  عراق،  جنگ  خصوص  به  و  بوش  دولت  کارنامه ی  بودن 

بیشترین فاصله را از راست افراطی داشت و بر خالف رقیبش کلینتون، به جنگ عراق رای مثبت 
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نداده بود، توانست کاندیداتوری حزب دموکرات را به دست آورد و در حالی که بحران مالی ۲۰۰۸، 

جامعه ی آمریکا و جهان را دگرگون می کرد، توانست پیروز انتخابات شود. انتخاب باراک اوباما در 

واقع باجی بود که صاحبان قدرت مجبور شدند به جامعه بدهند تا بتوانند در آینده و در شرایط مناسب 

دوباره بازگردند و تسلط شان بر قدرت را کامل کنند.

آیا لیبرالیسم چپ توان ایجاد تغییر دارد؟

نتوانست  می کرد،  فکر  چپ  لیبرالیسم  که  چیزی  برخالف  آمریکا،  ریاست جمهوری  سال  هشت 

تغییر اساسی ای ایجاد کند. همگان تصور می کردند همانطور که فرانکلین روزولت پس از بحران 

۱۹۲۹ توانست با اصالحات گسترده بحران را کنترل کند و از دل بحران، فرصتی برای ابرقدرت 

طول  در  اوباما  بیاندازد.  راه  جدیدی  نوین«  »طرح  توانست  خواهد  نیز  اوباما  بسازد،  آمریکا  شدن 

ببندد  را  گوانتانامو  زندان  توانست  نه  دهد،  افزایش  را  حداقل دستمزد  توانست  نه  سال  هشت  این 

و نه حتی توانست طرح بیمه اش را به درستی اجرا کند. میراث اوباما، برخالف آنچه دموکرات ها 

تالش می کنند نشان دهند، افزایش نابرابری، افزایش نقش پول در سیاست و از همه بدتر ناامیدی 

مردم بود.

سیاسی  ساختار  دیگر  شده است.  مواجه  جدی  بن بستی  با  چپ  لیبرالیسم  می رسید  نظر  به 

»دموکراتیک« نمی توانست خواسته های مردم را تبدیل به سیاست عملی کند. دیگر اصالح از درون 

به سادگی عملی نمی شد که جریان های بیرونی را خلع سالح کند. در چنین شرایطی -همانطور که 

قدرت گرفتن جریان هایی که بیرون  تاریخ در شرایط مشابه رخ داده است- زمینه برای  همواره در 

دو  از  تاریخی  مشابه  شرایط  همه ی  مانند  و  می شود.  آماده  دارند،  قرار  پذیرفته شده  سیاسِی  طیف 

طرف: از راست و از چپ. در این مورد ترامپ و سندرز.

برنی سندرز و جنبش اش آخرین تالش های مستاصل این سنت سیاسی است. نکته ی قابل توجه 

اینجاست که برنی سندرز، شخصی بیرون از ساختار سیاسی حزب دموکرات، پرچم دار این حرکت 

شد و نه شخصی از درون این حزب -مانند الیزابت وارن- و این نشان می دهد که ساختار سیاسی 

از  سندرز  برنی  که  شد  باعث  دموکرات  حزب  سیاسی  بن بست  شده است.  صلب  اندازه  چه  تا  حزب 

سناتوری ناشناخته از یکی از ایالت های شمال شرق، در عرض چند ماه تبدیل به کاندیدای جدی 
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انتخابات شود. انقالب سیاسی ای که او از آن سخن می گفت توانست او را به رقیبی جدی برای 

کلینتون بدل کند و تا روزهای آخر در عرصه ی مبارزه نگاه دارد.

برای بسیاری از طرفداران او شکست، پدیده ای عجیب نبود. اما همانطور که پیشتر به آن اشاره 

این  تکلیف  انتخابات،  در  شکست  قبول  از  پس  داشتند.  دیگری  دغدغه ی  طرفداران  این  شد، 

خواهد  ادامه  خود  سیاسی  حیات  به  حرکت  این  چگونه  شد؟  خواهد  چه  سیاسی  انقالب  و  جنبش 

از این  داد؟ برنی سندرز اما پس از قبول شکست روند دیگری را در پیش گرفت که برای بسیاری 

طرفداران خوش آیند نبود. او »برای جلوگیری از پیروزی ترامپ« از هیالری کلینتون حمایت کرد. 

موضع گیری سندرز و بسیاری دیگر از لیبرال چپ های آمریکایی در مورد انتخابات ۲۰۱۶ بخشی از 

باید  آیا در برابر ظهور افرادی خطرناک مانند ترامپ  کشور است.  بزرگ سیاسی امروز این  معمای 

»واقع گرایانه« عمل کرد و به امثال کلینتون رای داد و یا »آرمان خواهانه« عمل کرد و در انتخابات 

شرکت نکرد؟

سیاست  به  اصوال  نه  و  می شود  مطرح  آمریکا  انتخابات  در  که  است  بار  اولین  نه  البته  سوال  این 

جناحی  سیاست  آنها  در  که  است  کشورهایی  در  کالسیک  سوالی  این  می شود.  محدود  آمریکا 

)factional politics( وجود دارد. منظور از سیاست جناحی حالتی است که در آن جناح های مختلفی 

در حاکمیت وجود دارند که منافعشان تا حد مشخصی متضاد است و برای به دست آوردن پشتوانه ی 

تئوریک  سطحی  در  مسئله  کردن  باز  برای  مفهوم  این  از  استفاده  می کنند.  رقابت  هم  با  مردمی 

در  هم  و  است  صادق  ایران  در  هم  قانون  این  می دهد  نشان  که  چرا  است  کمک کننده  انتزاعی  و 

آمریکا. این درست متضاد چیزی است که نظریه پردازان لیبرال می گویند. از نظر آنها چنین رقابتی 

و  دموکراتیک  نظام های  بین  آنها  که  خطی  نمی گیرد.  شکل  »غیردموکراتیک«  سیستم های  در 

نقطه نظر  از  آنهاست.  با  رادیکال  نقطه نظر  اصلی  تفاوت های  از  یکی  می کشند  غیردموکراتیک 

و  متحده  ایاالت  سیاسی  نظام  بین  ماهوی  تفاوتی  مردمی،  حمایت  سر  بر  رقابت  نظر  از  رادیکال، 

ایران وجود ندارد.

تفاوت بین این دو دیدگاه راهگشای اصلی برای تحلیل این مسئله است. این تفاوت البته به تازگی 

کشف نشده است. سابقه ی بحث در این مورد به مارکس برمی گردد. تفاوتی که مارکس بین آزادی 

واقعی و آزادی صوری )formal( قائل می شود دقیقا در همین جا خود را نشان می دهد. مارکس به 
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خوبی نشان می دهد که لیبرالیسم، نظامی است بر اساس تعاریف صوری که عمدتا در سطح حقوق 

است.  صوری  برابری  یک  برابرند  قانون  برابر  در  دو  هر  سرمایه دار  و  کارگر  اینکه  می ماند.  باقی 

لیبرالیسم بدین شکل نقش ایدئولوژیکش را در قبال سرمایه داری ایفا می کند.

به این ترتیب می توان گفت سیاست لیبرال، سیاستی است که به ایماژها می پردازد. ایماژ دونالد 

ترامپ، یک کاندیدای خطرناک، ضدزن، ضدمهاجر و غیره است که همه جا َعَلم می شود و از ترس 

او  که  می دانند  لیبرال ها  نیست.  امید  ایماژ  اما  کلینتون  می روند.  کلینتون  سمت  به  همه  ایماژ  این 

یک سیاست مدار دروغگو و نئولیبرال است اما »مصلحتا« به او رای می دهند. گزینه ی شر کمتر 

این  نمی پرسد  کسی  آنچه  می کند.  تکمیل  را  دموکراتیک  نظام های  سیاسی  تئاتر  که  است  ایماژی 

است که آیا واقعا باید به خاطر اینکه ترامپ مکزیکی ها را متجاوز خوانده اینقدر از او ترسید؟ البته 

مشخصا منظور این نیست که این حرف آنقدر ها هم وحشتناک نیست. مسئله این است که آیا اگر 

کسی حرف های وحشتناک بزند به این معنی است که همه ی آنها را موبه مو اجرا می کند؟ آیا تمامی 

سیاست  که  نیست  شکی  کرده اند؟  اجرا  را  حرف هایشان  آمده اند  تاکنون  که  رییس جمهورهایی 

عرصه ی نمودهاست و همیشه در سیاست، عنصری نمایشی )یا با بیان بهتر نمادین( وجود دارد. 

اما در شرایطی که این نمادها آنچنان از واقعیت فاصله می گیرند که دیگر دروغ بودن شان محرز شده 

دورتر  جز  چیزی  نمودها  این  سطح  در  ماندن  ندارند،  را  نمادین  شان  کارکرد  دیگر  دلیل  همین  به  و 

آیا نباید این سوال پرسیده شود که تحت چه  کردن آنها از واقعیت نیست. از همه ی این ها گذشته 

ریاست جمهوری  برای  کفایت  فاقد  حد  این  تا  و  ندارد  سیاسی ای  سابقه ی  هیچ  که  کسی  شرایطی 

است، توانست تمامی نخبگان سیاسی حزب جمهوری خواه را به سادگی شکست دهد و شگفتی 

بیافریند؟ آیا همین سیاست های سیاست مداران »شر کمتر« نبود که کار را به اینجا کشاند؟

این  پاسخ اکثر  بیرونی  و  انتقادی  دیدگاه  از  هستند.  روی لیبرالیسم چپ  پیِش  چالش های  این ها 

سوال ها واضح به نظر می رسد ولی آنچه در عمل می بینیم این است که لیبرالیسم چپ در بن بست 

را  واقعیت  دیدن  حاکم،  سیاسی  نظام  به  کورکورانه اش  ایمان  و  گرفته  قرار  صوری  ایدئولوژیکی 

لیبرالیسم  متافیزیکی  معرفت شناسی  بر  که  آنجایی  از  چپ،  لیبرالیسم  کرده است.  ناممکن  برایش 

استوار است، توان درک دیالکتیک بین عامل سیاسی و گروه اجتماعی را ندارد. آنها عامل سیاسی 

را بیرون از جامعه قرار می دهند؛ درست به همان شکل که سنت پوزیتیویسم شناسنده را بیرون 
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آن  اساس  بر  و  ترامپ(  آمدن  )خطر  می شناسد  را  شرایط  سیاسی  عامل  این  می دهد.  قرار  جامعه 

دادن  رای  )لزوم  می گیرد  تصمیم 

نمی بینند  آنها  آنچه  کلینتون(.  به 

سیاسی  عامل  این  که  است  این 

مورد  در  جامعه  ذهنیت  عملش  با 

درست  می دهد.  تغییر  را  خودش 

جهان  شناسنده ی  که  همانطور 

شناخت،  دیاکتیکی  فرایند  در 

می کند.  تغییر  بیرون  جهان  توسط 

آن  از  جامعه  جدیِد  ذهنیِت  این 

آینده  در  که  است  سیاسی  عامل 

پیروزی  و  کلینتون  از  حمایت  از  پس  می کند  فکر  سندرز  برنی  دیگر  عبارت  به  است.  تعیین کننده 

سندرز  برنی  همان  وی،  احتمالی 

پیشین است. در حالی که مردم، او 

دخیل  کلینتون  کارنامه ی  در  نیز  را 

سندرز  آنها  برای  دیگر  و  می بینند 

آن سناتور بیرون از ساختار سیاسی 

نیست.

دردناک تر  آنجا  اما  تراژدی  این 

کنیم  نگاه  تاریخ  به  که  می شود 

نیست  اولین بار  ای��ن  ببینیم  و 

لیبرالیسم،  نظرِی  تناقض  که 

جاده صاف کن فاشیسم شده است. 

مهمترین نمونه ی تاریخی عروج فاشیسم، قدرت گیری هیتلر و حزب نازی در آلمان، شباهتی باور 

نکردنی به شرایط امروز جامعه ی آمریکا دارد.

.به همه ی رای دهنده های برنی که می خوان به معامالت تجاری بد و 
سود ویژه ی جهانی پایان بدن: ما با آغوش باز در انتظار شماییم. اول مردم!

.برنی سندرز هوادارانش رو با تائید کردن هیالری کلینتوِن دروغگوی طرفدارجنگ،
 طرفدار پیمان تجاری ترنس پاسیفیک و طرفدار وال استریت رها کرده

.این که برنی سندرز هیالری کلینتوِن دروغگو رو تائید کنه، مثل اینه که
 ]جنبش[ اشغال وال استریت گلدمن ساکس رو تائید کنه
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جمهوری وایمار

آلمان کشوری است با قدمت تاریخی در فرهنگ اروپا. اما یکپارچگی سیاسی آلمان به اواخر قرن 

نوزدهم میالدی برمی گردد. گسترش ناسیونالیسم در اروپا دو تمدن قدیمی این قاره را که هنوز به 

در  گاریبالدی  و  آلمان  در  بیسمارک  نگذاشت.  بی نصیب  بودند،  درنیامده  مدرن  ملت  دولت  شکل 

سرعت  به  متحد  آلماِن  کردند.  متحد  را  خودشان  کشور  کدام  هر  که  بودند  ملی ای  قهرمانان  ایتالیا 

صنعتی شد و رشد اقتصادی آن توجه حاکمانش را به آن سوی مرزها معطوف کرد. قدرت نوظهور 

برای  روسیه-  و  فرانسه  -بریتانیا،  اروپا  قدیمی  قدرت های  میان  در  که  بود  این  دنبال  به  اروپایی 

خود جایی باز کند. این تالش ها بالطبع از سوی قدرت های قدیمی تحمل نمی شد و رودررویی آنها 

نهایتا در ابتدای قرن بیستم، اروپا را در شرایط جنگی قرار داد. در یک سو فرانسه، روسیه ی تزاری 

و بریتانیا قرار داشتند و در سوی دیگر دو امپراتوری رو به زواِل اتریش-مجارستان وعثمانی -که 

این جنگ آخرین تیر ترکش شان بود- و آلمان حضور داشتند. نهایتا رودررویی این دو جبهه، منجر 

بازمانده های  آخرین  گویی  شد.  آلمان  توسط  شکست  قبول  و  پوسیده  امپراتوری  دو  فروپاشی  به 

اروپای قدیم بدین شکل در پوست اندازی اروپا نابود شدند و آلمان، این فرزند نوظهور چموش هم 

تنبیه شد. کمی پیش از پایان جنگ البته، در روسیه انقالب بلشویکی راه افتاد و آلترناتیو جدیدی 

جنگ  از  آلمان  با  برست-لیتووسک  قرارداد  بستن  با  انقالبی،  روسیه ی  گشود.  اروپا  برابر  در  را 

خارج شد، تا برای اولین بار در تاریخ مدرن نشان دهد که سیاست رادیکال می تواند محدودیت های 

ناسیونالیسم دولت-ملت محور را نادیده بگیرد.

در  که  بود  انقالبی  اول  داشت.  همراه  به  را  هم زمان  تقریبا  رویداد  دو  آلمان  برای  جنگ  پایان 

نتیجه ی نارضایتی های حاصل از جنگ مقدور شد. این انقالب به امپراتوری جوان آلمان خاتمه 

داد. اولین جمهوری تاریخ آلمان، که به جمهوری وایمار معروف شد، شکل گرفت. سوسیالیست ها 

و کمونیست ها در این انقالب دست باال را داشتند. البته جریان های مختلفی از چپ ها در انقالب 

و در فضای سیاسی بعد از انقالب شرکت کردند که بسیاری از آنها سر مسائل جدی اختالف نظر )و 

حتی دشمنی( داشتند. در سال اول جمهوری، گروهی شش نفره به نام شورای کارگزاران خلق، بر 

آلمان حاکم شدند که اعضای آن نمایندگان جریان های مختلف چپ بودند.
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جمهوری جوان، درگیر مشکالت جنگ بود. شکست آلمان در جنگ حتمی به نظر می رسید و 

شورای کارگزاران خلق بالفاصله پس از روی کار آمدن با قبول شکست در جنگ، موفق به برقراری 

آتش بس و پایان جنگ شد. اما آنچه محل دعوا بود، قرارداد صلحی بود که متفقین تمایل داشتند به 

آلمان تحمیل کنند. فرانسه و بریتانیا اصرار داشتند که آلمان عالوه بر قبول مسئولیت جنگ، باید 

غرامت پرداخت کند. نهایتا قرارداد ورسای -پس از مقاومت درونی زیاد در آلمان و حتی استعفای 

یک صدراعظم- در نوامبر ۱۹۱۹ و توسط گوستاو باور، صدراعظم عضو حزب سوسیال دموکرات 

آلمان، امضا شد. این قرارداد برای بسیاری از آلمانی ها ننگی ملی محسوب می شد چرا که آلمان را 

مجبور می کرد مقادیر زیادی غرامت به فرانسه پرداخت کند، در حالی که اقتصاد کشور بعد از پایان 

جنگ تقریبا ورشکسته بود. باِر پرداخت این غرامت ها آنچنان سنگین بود که آلمان را در بحرانی 

عمیق و جدی فرو برد. از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳ وضعیت اقتصادی روزبه روز وخیم تر می شد و تورم 

باال، ارزشی برای پول آلمان باقی نگذاشته بود. مردم در فقر به سر می بردند و البته در همین دوره 

اولین نشانه های ناسیونالیسم افراطی با تشکیل حزب نازی بروز کرد.

حزب سوسیال دموکرات آلمان در تمامی این مدت سعی در میانه روی داشت و »مصلحت« را در 

و  این  از  پیش  حزب،  این  امر  تحِت  پلیِس  می دید.  آنها  شرایط  قبول  و  دیگر  کشورهای  با  مصالحه 

در همان اوایل انقالب، رهبران اسپارتاکیست ها )رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت( را کشته و دو 

گزینه ی چپ بیشتر باقی نگذاشته بود: خود این حزب که به سنت سوسیال دموکرات اصالح طلب 

آن  اقتصادِی  بد  شرایط  بود.  دوخته  مسکو  به  چشم  که  کمونیستی  حزب  و  داشت  تعلق  اروپایی 

کاست.  اروپاست،  حزب  قدیمی ترین  که  آلمان  سوسیال دموکرات  حزب  اعتبار  از  آلمان  سال های 

بسیاری از کارگران آلمانی در همین سال ها به ناسیونال سوسیالیسم گرایش پیدا کردند. عالوه بر 

شرایط بد اقتصادی، اشغال منطقه رور )Ruhr( در غرب آلمان توسط فرانسه، به این بهانه که آلمان 

تعهداتش در پرداخت غرامت ها را عملی نکرده، به شدت حس ملی گرایانه ی آلمانی ها را تحریک 

کرد. در این سال ها حزب نازی فعالیت هایی هم داشت. در نوامبر سال ۱۹۲۳ حزب نازی به رهبری 

هیتلر اقدام به کودتا کرد که ناموفق بود و به بازداشت و زندانی شدن هیتلر انجامید.

اشترزمان،  گوستاور   ۱۹۲۳ سال  تابستان  در  کرد.   تغییر   ۱۹۲۴ سال  در  بحرانی  وضیعت 

سیاستمداری لیبرال از حزب مردم آلمان سر کار آمده بود. وی سیاستمدار و دیپلماتی خبره بود و 
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تا اواخر دوره ی جمهوری وایمار در سمت های صدراعظم و وزیر امور خارجه، نفوذش در سیاست 

همین  نتیجه ی  در  شود.  مذاکره  وارد  متحده  ایاالت  و  بریتانیا  با  توانست  او  کرد.  حفظ  را  آلمان 

طرح،  این  مطابق  شد.  تصویب   )Dawes plan( داوز  طرح  نام  به  طرحی   ۱۹۲۴ سال  در  مذاکرات 

اشغال ناحیه ی رور پایان می یافت و آلمان برای بازسازی اقتصادش و از سرگیری پرداخت غرامت، 

از ایاالت متحده وامی به مبلغ ۸۰۰ میلیون مارک دریافت می کرد. این طرح پس از تصویب و اجرایی 

شدن، در مدت کوتاهی تحولی جدی در اقتصاد آلمان به وجود آورد. تورم افسارگسیخته متوقف 

کاهش  تغییرات،  مهمترین  از  یکی  برگشت.  تعادل  به  آلمان  جامعه ی  و  گرفت  رونق  اقتصاد  شد، 

محبوبیت حزب نازی و ناسیونالیسم افراطی بود.

سیاست  اصلی  بازیگران  از  یکی  سال ها  این  تمامی  در  همچنان  آلمان  سوسیال دموکرات  حزب 

آلمان بود. تصویب طرح داوز در سال ۱۹۲۴ در رایشتاگ )پارلمان آلمان( بدون رضایت این حزب که 

کرسی های زیادی را در اختیار داشت، ممکن نبود. بار دیگر این حزب تن به سیاست هایی داده بود 

که به گمانش چاره ای جز پذیرش آنها نداشت. سوسیال دموکرات های آلمانی، مانند هم فکرانشان 

نظر  در  را  بحرانی  شرایط  کردند،  »مصلحت اندیشی«  جهان،  دیگر  مناطق  و  امروز  آمریکای  در 

دادند.  مثبت  رای  می داد  قرار  وال استریت  اختیار  در  کامال  را  آلمان  اقتصاد  که  طرحی  به  و  گرفتند 

البته این مصلحت اندیشی ظاهرا موثر واقع شد، زیرا محبوبیت این حزب رو به افزایش بود و حتی 

در سال ۱۹۲۸ دوباره توانست دولت تشکیل دهد و صدراعظم انتخاب کند.

اما این حزِب قهرمان، پاشنه ی آشیلی هم داشت که از قضا نه در آلمان بود، نه در فرانسه و نه حتی 

در بریتانیا. پاشنه ی آشیل این حزب در آن سوی اقیانوس اطلس و در وال استریت نیویورک بود. 

تابستان  وقتی در  بود و درست به همین دلیل،  اقتصادی آلمان  آمریکا تامین کننده ی اصلی منابع 

بحرانی  با  دوباره  نیز  آلمان  اقتصاد  کرد،  مواجه  بحران  با  را  وال استریت  بزرگ،  رکود   ۱۹۲۹ سال 

آلمان  اقتصاد  از  را  سرمایه هایشان  سرعت  به  آمریکایی  سرمایه گذاران  شد.  مواجه  جدی  و  عظیم 

بیرون کشیدند. دوباره آلمان به همان وضعیت پیش از ۱۹۲۴ برگشت و این بار در مقیاسی عظیم تر. 

تمامی تالش های سیاسی و دیپلماتیک مصلحت اندیشان راست و چپ نتوانست مرهمی برای این 

 ۱۹٪ توانست  حزب  این   ۱۹۳۰ انتخابات سپتامبر  در  شد.  بازی  وارد  دوباره  نازی  حزب  باشد.  درد 

و در انتخابات جوالی ۱۹۳۲ نزدیک به ٪۳۸ آرا را به دست آورد. نهایتا در نتیجه ی قدرت گرفتن 



15

برنی سندرز، پرچم داِر انقالب یا جاده صاف کِن فاشیسم

انتها  به  وایمار  جمهوری  عمر  و  شد  آلمان  صدراعظم  هیتلر   ۱۹۳۳ سال  در  نازی  حزب  روزافزون 

رسید.

چرا کارگران به راست افراطی رای می دهند؟

نکته ی قابل توجه اینجاست که حزب نازی، همانطور که پیشتر گفته شد، بخش قابل توجهی از 

قدرتش را از کارگران آلمانی می گرفت. همان کارگرانی که در ایام خوش سال های ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹ 

سمِت  یک  از  که  بود  میسر  آسانی  به  آنان،  برای  گویی  می دادند.  رای  سوسیال دموکرات  حزب  به 

سیاست رسمی به سمِت دیگر بروند. آنچه در آلماِن آن سال ها اتفاق افتاد درسی در مورد سیاست 

به همه می آموزد. وقتی یک حزب و یا جریان سیاسی چپ، بنا به دالیلی که در باال به آنها اشاره شد، 

به خواسته های کسانی که نمایندگی شان را بر عهده دارد، پشت می کند و به سراغ مصلحت سیاسی 

بزنگاه هایی  در  شک  بدون  ولی  کند.  دور  را  بحران  بتواند،  کوتاه مدت  در  است  ممکن  می رود، 

همچون بحران ۱۹۲۹، این رقیب سیاسی آن حزب است که می تواند با استفاده از شرایط، پایگاه 

مردمی آن حزب را به سمت خود بکشاند.

کارگران در چنین بحران هایی به مصلحت اندیشی چند سال پیش آن جریان سیاسی توجه ندارند. 

این مسئله مختص کارگران هم نیست. این مکانیسمی اجتماعی است که بین عملگران سیاسی و 

گروه های اجتماعی وجود دارد. لیبرالیسم چپ از آنجایی که نگاهی غیرتاریخی و غیردیالکتیکی به 

جامعه و سیاست دارد نمی تواند تشخیص دهد که عملی که امروز می کند، صرفا نباید با اثر آن عمل 

روی شرایط همان دوره ی کوتاه مدت سنجیده شود.

این چاله ای ست که سندرز مانند اسالف فکری اش در آن افتاد. ایمان بی قیدوشرط به انتخابات و 

مکانیسم های لیبرال دموکراسی باعث شد که اولویت را نه حفظ و گسترش ارتباط با حامیانش در میان 

مردم، بلکه دور کردن خطر انتخاب شدن ترامپ بداند. بدون اینکه در نظر داشته باشد، با حمایت 

او از کلینتون، مردم آمریکا او را یا حامی کلینتون می بینند و یا در بهترین حالت امیدشان به اینکه 

او آلترناتیوی در مقابل کلینتون باشد را از دست خواهند داد. آنگاه است که باید توقع داشت، چهار 

تعمیق  را  اجتماعی  بحران  کلینتون  توسط  نئولیبرال  سیاست های  تداوم  وقتی  بعد،  سال  هشت  یا 

کرد، آن کسانی که درانتخاب بین سندرز و ترامپ مردد بودند، بدون تردید و با ایمان کامل به ترامپ 
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روی بیاورند. آن روز شاید دیگر قدرت ترامپ آنقدر زیاد شده باشد که با هیچ مصلحت اندیشی ای 

نتوان جلوی آن را گرفت. همانطور که در آلمان هیچ مصلحت اندیش سوسیال دموکرات یا لیبرالی، 

در بحبوحه ی رکود بزرگ نتوانست جلوی هیتلر را بگیرد.
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