
  آمريكا چپ
   بهرا "آرى"چرا

  !بوش ترجيح می داد
  
ننده در تحوالت آ اند نقشى تعيين  تاريخ اين آشور نتوانستهاز مقاطع آوتاهى  در جز،آمريكا چپ

  . نمايان بوده است، اغلب بويژه در عرصه انتخابات آمريكامسئله،اين . ندايفاء کنسياسى آمريكا 
جمهورى در   در انتخابات رياستآمريكا  هاینامزد چپ» يوجين دبس« قابل توجه ءاگر از آرا

اند به مثابه جريان سوم در ميدان  ابتداى قرن بيستم ميالدى بگذريم، آنان ديگر نتوانسته
  .حضور يابندامريکا هاى سياسى  رقابت

شايد انتخابات اخير رياست جمهوری در امريکا که جان کری و بوش با هم رقابت می کردند، از 
ادر لحظات تاريخی امريکا بود که بار ديگر رای چپ ها و کمونيست های امريکا ارزش جمله ن

  .و اعتبار اجتماعی خود را نشان داد
اين البته، . گرايان را آسب آند د تا آراى چپر تالش آ امريکا حزب دموآراتاين انتخاباتدر

 آه آيا بايد به اين. گرايان آمريكايى شد هاى مفصلى در ميان احزاب و چپ بحثموجب موضوع 
» رالف نيدر« يا آنكه بايد به شت؟ از حضور مجدد در آاخ سفيد بازداد و بوش رااآرى رأى د

  . رأى دادردگرايان همخوانى دا  بيشتر با چپاش نامزد مستقل آه برنامه
  )بحثی که تا حدودی درانتخابات پيش روی ايران، يعنی رياست جمهوری مطرح است(

يونگه «روزنامه ) در آستانه انتخابات رياست جمهوری امريکا( همان زمان ،در همين ارتباط
از آميته مرآزى حزب آمونيست آمريكا انجام » بيل داوس«اى را با  چاپ آلمان مصاحبه» ولت
  :، که می خوانيدداد

  چرا حزب آمونيست آمريكا، مردم را به رأى دادن به جان آرى فراخوانده است؟*  
 تنهادر آن شرايط،  آه بود،گيرى از انتخاب مجدد جورج بوش ين انتخابات، جلو تالش ما در ا-

هاى زيادى  ، اما تفاوتبودئنًا او هم نماينده طبقه حاآم مطم. بودپذير  با رقيبى چون آرى امكان
  .شتبين او و بوش وجود دا

  هايى؟ چه تفاوت* 
براى احقاق حقوق همچنين خطرى بزرگ .  بوش، خطر بزرگى براى صلح جهانى است-

براى به بند آشيدن حقوق شهروندان » خطر ترور«دستگاه دولتى او از . دموآراتيك مردم آمريكا
  .آند  آزادى شهروندان استفاده مىهاى آارگرى و باالخره و اتحاديه

  .ن از اشغال عراق حمايت آرده استاما آرى هم تمامى اين اقدامات و همچني* 
 درصد ٩٠توجه آنيد آه .  به آرى فشار آوردشد باره اين مسائل مىست، اما در بله، درست ا-

ريخواهان اما جمهو. آنندگان دموآرات در مجلس آمريكا با اشغال عراق مخالف بودند شرآت
  .انديشند درست برعكس مى

زايى در افكار  ا مبارزه يك حزب آمونيست نبايد فروپاشى اين دو حزب ضد مردمى و توهمآي* 
  ؟می بودبر خيالى خام از حكومت آرى مردم براى چيره شدن 

اما . آرديم  اگر آلترناتيو ديگرى وجود داشت، ما هم مثل شما از همين حرف پيروى مى-
فعاالن آارگرى و جنبش . اقعيت سياسى استاين يك و. شتأسفانه آلترناتيو ديگرى وجود ندامت



ند، اما در انتخاب آرى به ستدان حل نمى صلح و فعاالن ضدنژادپرستى هم انتخاب آرى را راه
  . در حكومت بوش تااشته باشدد وجود  می توانستطور روشن، شرايط بهترى براى مبارزه

  منظورتان چيست؟* 
شود حقوق دموآراتيك مردم  ى را آه باعث مىهاي  آه برخى از محدوديتبود آرى قول داده -

تر  از همه مهمتر، نگاه او به اشغال عراق و جنگ عراق بسيار متفاوت. دار شود، لغو آند خدشه
اى آمريكا را از عراق بيرون البته اين به آن مفهوم نيست آه وى فورًا نيروه. بوداز نگاه بوش 

ساب شده و گسترده و دقيق را به پيش ببريم، اما اى ح براى اين آار، ما بايد مبارزه.  آشيدمی
بيشتر از حكومت می توانست حكومت آرى مهم اين است آه امكان دستيابى به اين خواست در 

  .باشدبوش 
  را فروپاشاند؟» حزبى نظام دو«ست، توان با اين سيا چگونه مى* 
گيرى  تيوى در حال شكل آلترنا درامريکا در مبارزه عليه رشد مشكالت اجتماعى و اقتصادى،-

رای در ميان .  جلب خواهد آرد نيزاست آه بسيارى از اعضاى اصلى حزب دموآرات را
يروهاى پيشرفته را  حزب در شرايط آنونى بخش بزرگى از جنبش آارگرى و ندهندگان به اين

  .توان يافت مى
د و او دادنف نيدر داى مستقل، يعنى رالبخشى ديگر از نيروهاى مخالف رأى خود را به آاندي* 

  چرا؟. آنيد شما اينطور فكر نمى. د ديدنانتخاباتآن را به عنوان تنها آلترناتيو آنونى براى 
خطر انتخاب اند آه تا چه اندازه  د، اآنون متوجه شدهادنبسيارى از آسانى آه به نيدر رأى د. ه ن-

ب بوش در انتخابات گذشته با وجود اينكه نيدر، مسؤول انتخا. داده اند مجدد بوش را افزايش
  .ها را دزديد نيست، اما ديديم آه بوش در انتخابات قبلى برنده نبود، بلكه رأى

  .بوديدر مترقى تر از برنامه آرى اما بايد توجه آرد آه برنامه ن* 
 آامًال برايشان فتندبرخى مى گ. شد  جانبى نگريستهمسئله عنوان يك اما به نامزدى نيدر به.  بله-
، نددادارد آه آسانى آه به نيدر رأى دامكان هم . فاوت است آه چه آسى انتخابات را ببردت بى

هاى فقير بين انتخاب   اينجاست آه اآثريت آارگران و بيكاران و انسانمسئلهراضى باشند، اما 
  .ندديد بوش و انتخاب آرى تفاوتى اساسى مى

  


