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 با نوام چامسکی ایمصاحبه

 0101مارس  01منتشر شده در سایت  مجله تریبون به تاریخ 

 جامبو چان

  علی ذولقدر

حصر طبقه  حدبی مقاومته رو این کمپین و چامسکی با مجله تریبون درباره کمپین)پویش( برنی سندرز به بحث پرداخته است و از موانع پیش

 .گویدمیاصلاحات سوسیال دموکراتیک  هرگونهامریکا در مقابل  تجار

از شروع جنگ  عملاًاو روشنفکران حوزه عمومی در جنبش چپ  جهانی بوده است؛  ترینبرجستهچامسکی یکی از  0691از سال  تقریباًمقدمه: 

 است. شدهتبدیل متحدهایالات منتقدین سیاست خارجی ترینبلندآوازهو  مؤثرترینبه یکی از ویتنام 

روند بزرگ بود( تا نقد  هایرسانهانحصار  تأثیر کنندهتبیین) که 1پروپاگاندا الگوی از اش است اما آثار سیاسی شناسیزبانو یک پروفسور ا اگرچه

لیبرال دموکراسی غربی  هایمحدودیتاشاره به خود  آثاراو همچنین در  .بسیاری از فعالان سیاسی بوده است بخشالهام جهانی، داریسرمایه

 .اندخوردهشکستدر دعوی خود روشنفکران طرفدار این اندیشه  که سازدمیاستدلال را مطرح   این و کندمی

در امریکا  هادموکراتبات مقدماتی ادنبال کننده انتخ لحظهبهلحظهتمام جهان  هایسوسیالیستبه مصاحبه با تریبون پرداخته است که  درحالیاو 

 که به بحث در مورد موانع بزرگی که در مقابل ریاست جمهوری سندرز وجود دارد کندمیاو در این مصاحبه تلاش  .و کمپین برنی سندرز هستند

 ای از طرف جنبش کارگری است. جانبه همبانی یشتاتفاقاتی که برای این رویداد نیاز است پ ترینمهمیکی از  دهدمیاو توضیح  .بپردازد

                                                           
1  odel Propaganda M  چامسکی و همکار او ادوارد هرمان برای  گ به کار گرفته می شوددر بنگاه های خبر رسانی بزر  اطلاعات انحصار شریحبرای تالگوی پروپاگندا یک مدل مفهومی در اقتصاد سیاسی است که

 اقتصاد سیاسی رسانه های جمعی از این الگوی مفهومی استفاده کردنددر کتاب مشترک خود به نام  0611نخستین بار در سال 
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) که البته اگر بسیاری دهد شکستبتواند ترامپ را اگر برنی سندرز موفق به پیروزی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات بشود و سپس  :جامبو چان

بهداشت و درمان برای  مانند هاییبرنامه (طرح کردهخود  کمپین درکه  هاییبرنامهو  هاوعدهقادر خواهد بود از او چقدر  کنیدمیبزرگی است( شما فکر 

 را اجرایی کند؟ )همه

ترامپ را  بایدن و سپس جو  تواندمیاما خب بیاید فرض کنیم که او  ؛که شما گفتید پیروزی سندرز یک اگر بسیار بزرگ است طورهمان چامسکی:

حال  .که او با آن مواجه خواهد شد شخصیت کنگره است اولین مشکلی .شود روروبه هاآناو باید با دیگری وجود دارد که  عناصر  حالبااین .شکست دهد

 زیرات؛ اما حال تازه شروع کار اس .را همراه خود کند از کنگره توجهیقابلدیگری را نیز دخیل کنیم و بگوییم او خواهد توانست اکثریت  تربزرگبیاید اگر 

انتظار داشت  توانمی آنگاهفشار مضاعف خود را حفظ کنند  هاآناگر  ؛است  شبخشالهاماو  کهدارد  یجنبش شخصیتِ انرژی و بستگی به تعهد، چیزهمه که

 خود عمل نماید. هایوعدهاو به که 

دهه  هایسالاگر به  در امریکا وجود ندارد؛امروز  متأسفانهاست که  یافتهسازمانهر جنبش مردمی بزرگ یک جنبش کارگری  پیشران ،تاریخی صورتبه

اصلاحات مهم بود که توانست  و مبارز پرانرژیروزولت تنها از طریق یک جنبش کارگری  م کهیمی بین برگردیم، 2به برنامه معامله جدید شده منتهی 0691

 یکاز ؛ دو نیرو متخاصم وجود داشته استتی صورت گرفته یمحاک نهادهای سوی از درگذشتههمی که در هرگونه اصلاحات م درواقعرد. خود را پیش ب

 .کردندمیاصلاحات مبارزه  راه در کهعظیم،  همدل با جنبش مردمی دولت همراه و  یکآن مقابل درو بزرگ  تاجرانعاملین طبقه  طرف

اگر کمی به عقب  ؛یا خیر استمندبهرههمین موضوع است که آیا از پشتیبانی چنین جنبشی  دقیقاًپرسش بزرگی که درباره کمپین برنی سندرز وجود دارد 

در  ظهور تاچر و ریگان با ن نئولیبرالی که گفتماامریکا با هژمون شدن  متحده ایالاتهم در انگلستان و هم در  دیم درخواهیم یافت جنبش کارگری برگر

یگزین جنبش دیگری جا آیاخواهد شد که  تأملقابل سندرز و کمپین او آنجا برای  این مسئله ،خوردشکستتضعیف و  شدتبه زمان بود،هم کشور دواین 

خشونت تمام در برابر هرگونه  از آن بهره جوید با با هر ابزاری که بتواند تمرکزیافتهچه بخواهیم چه نخواهیم سرمایه  که زیرا جنبش کارگری شده است ؟

 اصلاح خواهد ایستاد.

                                                           
2 New deal 
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د علوم استا3که توماس فرگوسن نکته ای است کندمیبا عصر تصویب معامله جدید متفاوت  را عصر او سندرز با آن مواجه است و نکته دیگری که کمپین

ن زمان در آ ؛خصوصی وجود داشت های میان سرمایهاختلافی  در زمان تصویب معامله جدید گویدمیاو به ما  ؛آن پرداخته است تبیینسیاسی به 

وابسته به نیروی کار بیشتر  هایسرمایه کهدرحالی پرداختند روزولتاز  پشتیبانیبه  المللیبیندار صنعت ته طرفپیشرف هایتکنولوژیوابسته به  هایسرمایه

بود و همین  و مبارز  یافتهسازمان مردمی قدرتمند یک جنبش همراه با و زمانهماتفاق این  .ایستادند در مقابل او ،داشتندکه گرایش به صنعت داخلی 

  .به موفقیت برسد اصلاحاتباعث شد 

جنبش کارگری  طورکلیبهگذشته فعال و کارا نیست حال به نظر شما  مانندبهامروز  متأسفانهشما به اهمیت جنبش کارگری اشاره کردید که : جامبو چان

که پیش  ؟این جنبش وجود دارد در درونی هایضعفیا  و نظر شما تناقضات آیا به تردقیق صورتبه؟ اندشدهمواجه  چگونه امروز و چپ پیشرو با این ضعف

 پرداخت؟ هاآنابتدا باید به مقابله با  طبقه تجار بزرگاز مقابله با سرمایه و 

نبودند  توجهبیافرادی احمق و  ابداً کردندمیکه افرادی که در کنار مارگارت تاچر و رونالد ریگان فعالیت  کنماشارهموضوع  این ابتدا باید به نوام چامسکی:

اخص جنبش کارگری را  صورتبهنیاز دارند که  هرگونه جنبش مردمی و  زندمیکه به اکثریت جامعه لطمه  هاییسیاستبرای پیشبرد  دانستندمی که زیرا

 نابود سازند

انداخته  است منتشرشده تازگیبهکه  تایمزنیویورکفحه اول نگاهی به صاگر به عنوان مثال ، حال اگر به بحث تناقضات درونی که شما اشاره کردید بازگردیم

بین جنبش ، به نوادا رفتند زمانی که او و کمپینش پرداخته است؛درکمپین سندرز به وجود آمده  چالشی که  شوید که به موضوعخبری مواجه می با ،باشید

خیلی جدی با  صورتبه 2294اتحادیه کالینری منطقه  به نام ایالت این  هایاتحادیه ترینرگبزیکی از  مجادله ای در گرفت.در این ایالت  موجود کارگری

بیاید به مقایسه  .این مسئله به طرز جالبی ریشه در تاریخ جنبشی کارگری امریکا دارد .طرح بهداشت و درمان برای همه برنی سندرز به مخالفت پرداخت

                                                           
3 Thomas Ferguson 

  4Culinary Union  کارکنان کازینو و.. است ،هاشوییرخت ،هاکافه ،هارستوراناین اتحادیه شامل تمام کارکنان  درواقعاما  دهدمیبه آشپزی و آشپزخانه ربط دارد معنی  آنچهین واژه در لغت به معنای هر ا 
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در هر  5 اتومبیلاتحادیه کارگران متحد به نام  کارگری  یک اتحادیه مثالعنوانبه .دیگر هستندکانادا با این کشور بپردازیم که دو جامعه بسیار شبیه به یک

 .متفاوت است کدیگربا ی شانجامعهبا توجه به فرهنگ و ذات  هاآن د دارد اما رویکرد و روحیهوجو با نامی مشترک دو کشور

 بهوعده در کانادا  و این دید که این اتحادیه در کانادا برای بهداشت و درمان سراسری مبارزه سختی انجام داد میلادی بازگردیم خواهیم 01به دهه اگر 

پیشرفته غربی امروز  کشورهایبسیاری دیگر از  مانندبهکانادا  بینممیبنابراین ما  .رسید موفقیتبه  نهایتاً پراهمیتپافشاری و مبارزه این اتحادیه  خاطر

ره مندی اعضای خود از بهداشت و درمان به برای تنها و کرداین اتحادیه رویکرد دیگری اتخاذ  متحدهایالاتدارای بهداشت و درمان همگانی است اما در 

 به مدیریت و صاحبان سرمایه سپرد. ،به بهای آنکه کنترل محل کار را به موفقیت رسید البته نهایتاً و ارزان، یا رایگان به مبارزه برخواست

بیش  مشابه، کشورهاییک فاجعه کامل است. هزینه درمان در این کشور نسبت به دیگر  متحده ایالاتدرمان در  و سیستم بهداشت دانیدمیکه  طورهمان

همه مردم خواهد به  بهداشت درمان باعث بهبود زندگی و کمک  باب دربرنامه جامع برنی سندرز  .دهدمیبه خود اختصاص  را مد سرانهاز درآ برابر دواز 

که توضیح دادم  طورهمان زیرا ؛بهداشت و درمان برای کارگران نخواهد شد نظامباعث بهبود وضعیت  لزوماًاما  ،معمول را قطع خواهد کرد هایهزینهشد و 

اختلافات درونی در  ترینمهمعادلانه دست بیابند و شاید یکی از  نسبتاًشده بودند که به یک سیستم بهداشت و درمان  درونی خود موفق مبارزات ها درآن

 .کارگری باشد هایاتحادیهکمپین سندرز همین جدایی و اختلاف 

بیشتر   0611دهه  باید از اتفاقات هاآناما  .است هاآنمحدود و مختص به خود  ینبرد ،ت کارخانهبا مدیری هاآنکه نبرد  کنندمیتصور همواره  هااتحادیه

کارفرمایان را به  . اور ایجاد کرده بود استعفا کردکه کارت ایکمیتهاز  سازیاتومبیلداگ فریزر رئیس سابق اتحادیه کارگران متحد  در آن دوران آموختند.می

می خواند و البته کاری بود که همیشه انجام می دادند، محکوم کرد. اگر کارفرمایان  "ی جنگ یه طرفه طبقاتی بر علیه جنبش کارگر "مبارزه ای که  خاطر

های همکاری تصمیم می گرفتن قرارداد تمام شود، قرارداد به پایان می رسید. فریزر خیلی دیر متوجه موضوع شد و بنابراین جنبش کارگری از این سیاست 

  طبقاتی رنج بسیار کشید. 

                                                           
5 UAW 
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 هایاتحادیهاصلاحات بزرگی در درون .  اگرچه بوده است گونههمینورکه گفتم اختلاف در درون جنبش کارگری جدی است و سالهاست که همانط بنابراین

 .حل نخواهد شد هازودیاما این مسئله به این صورت گرفته  هااتحادیهو دیگر  اتومبیل،بزرگی مثل اتحادیه کارگران فولاد 

است تا  گرفتهشکلبنیان جنبش کارگری بر پایه کار جمعی  که زیرااست  متناقضپدیده اختلاف در درون جنبش کارگری یک مسئله  :جامبو چان

تبدیل به  هااتحادیهفردی قادر نیستند مطالبات خود را بیش ببرند از طریق عمل جمعی به مبارزه بپردازند اما از طرفی این  صورتبهکارگرانی که 

 حل نمود؟ توانمیچگونه  را ضاقبه نظر شما این تن .که دیگر کارایی سابق را ندارند اندشده بوروکراتیکی هایانسازم

صنعتی بسیار  کشورهایتاریخی که جریانات آن با دیگر  ،برای پرداختن به چنین موضوعی باید به تاریخ امریکا بنگرید کنممی تأکیددوباره  نوام چامسکی:

 یکارکاسب وتجارت بر پایه  ایگستردهبسیار غریب و  صورتبه که دارد ایجامعه متحدهایالات .خاص خود را دارد هایپدیده واتفاقات  متفاوت است و

همواره با خشونت و جدیت تمام به مبارزه طبقاتی با جنبش طبقاتی را دارا هستند و  آگاهیکه کارفرمایان آن بالاترین حد  ایجامعه .است گرفتهشکل

بسیار  آنها مبارزهدرخواهید یافت که  بیندازیدجان باختند نگاهی کارگری جنبش  ه در طول مبارزه ک هزاران کارگریاگر به آمار  .اندپرداختهکارگری 

 بوده است. کشورهای مشابهکانادا و دیگر  ،انگلیس،فرانسه ،لمانآ صنعتی مانند کشورهایاز دیگر  ترخونینو  ترپرمخاطره

این کشور را هم  مرزهایکه حتی  ه هاییاتحادی .مختلف بنیان شده بود هایبخشان بر پایه اتحاد و حمایت مشترک کارگر درگذشتهجنبش کارگری امریکا 

در  هاکشتیپهلو گرفتن  مخالفت کردن از با بود شدهتأسیسکه در کالیفرنیا   6هالنگرگاه باراندازکارگران  المللیبین اتحادیه مثالعنوانبهدرنوردید. 

هستند و از حمایت  و مردم خودکارگری  جنبشسرکوب  حال درکه  کشورهایی این بود هاآنمطالبه  ،شدن جریان تجاری شد باعث مختل های امریکابندر

کارفرمایان بنابراین  متوقف سازد؛ هادولتخود را از این  هایحمایتباید از این عمل دست بکشند و دولت امریکا نیز باید  برندمیدولت امریکا بهره 

درست  ی این طبقه راهاتلاششروع  توانیدمیکه برای پیشبرد منافع خود باید این حمایت مشترک را در هم شکنند. شما  دانستندمی آمریکایی کارمحافظه

مشاهده کنید زمانی که کارفرمایان دوباره قدرت خود را بازیابی کرده و تلاش کردند تا نیروی جنبش کارگری که در طول  دوم پایان جنگ جهانی زا پس
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ملغا و   8ثانویه هادستهآن مصوبه  موجببههارلی بود که -تصویب لایحه تفت هاآناولین اقدام  .و جنگ جهانی رشد کرده بود را متوقف سازند 7رکورد بزرگ

زمانی که کارگران و یا اتحادیه  دادمیاجازه  هااتحادیهبه  ثانویه هایهدست لایحه که زیرایان و ریشه اتحاد طبقاتی بود این لایحه درواقع بن .ممنوع شد

 اصلاحیه آن به تصویب نهایی رسید. نهایتاًگرچه ترومن آن را وتو کرد اما  .دنبشتاب هاآناعتصاب کردند به کمک  دیگر هایبخش

که نمونه  ،وجود دارد گراییچپ هرگونهگاندای تاریخی و خشنی است که علیه پایکا است پرومسئله دیگری که درباره مشکلات جنبش کارگری مختص امر

ارگری به جرم کمونیست بودند یا جاسوسی برای ک هایاتحادیهاز رهبران  بسیاریجریانی که در طول آن  .کنیدمیمشاهده  کارتیسمرا در جریان مک  آن

 .کنار زده شدندزندانی و از سمت خود  ،روسیه محکوم

در  ،محسوب شود رومیانه دموکراتسوسیالیک  کشورهاسندرزی که شاید در بسیاری دیگر از  .کنیدمیمشاهده  سندرز باب دراین مسئله را امروز هم 

 .گویی که سوسیالیست بودند جرمی نابخشودنی است ،پندارندمی امکان ناپذیررا یک اتفاق  اشریاست جمهوری  ،امریکا به دلیل سوسیالیست بودن

خود را یک سوسیالیست و یا حتی  راحتیبهافراد  و نیست فحش یا برچسبی ناپسند عنوانهیچبهسوسیالیست بودن اروپایی  کشورهایدر  کهدرحالی

به وجود آمده است و هرگونه اتصال به جریان چپ درواقع جاسوسی برای روسیه  0601از سال  امریکادر  روپاگانداییریشه چنین پ .نامندمیمونیست ک

 کرده است.دشوار تر را بسیاریآن را بسیار متفاوت و کار است که  آمریکاییاین ویژگی خاص جامعه  ،شودمحسوب می

 شدهزدهبه این تبلیغات دامن  شدتبه  متحدهایالات دراما  .با آن مواجه هستیم جاهمهگاندای علیه چپ تنها مختص به امریکا نیست و ما در پاالبته این پرو

است که با خود  ی دارانهسرمایه کاریکاسبتفکر  انکارغیرقابلت وسعاین خاص بودگی به دلیل  البته که ،اندپرداختهبه اغراق درباره آن  ازحدبیشو 

 .ندزمیممکن به جنگ طبقاتی دامن  شکل ترینسختبا  ورا همراه دارد  اییافتهسازماناز کارفرمایان مبارز و  ایطبقه

 بیندازیداست نگاهی  وکارکسبمشغول در فضای  هایطیفتمام  تقریباًکه  نهادی حمایتی از   9مبادله در امریکا گذاریقانونمثال به سازمان  برفرضاگر 

 .طرح اصلاحی را غیرممکن سازد هرگونهتصویب  کندمیطبقاتی است که با تمام قوا تلاش  عیارتماممشاهده خواهید کرد که این سازمان درگیر یک جنگ 
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 زیرا با دشواری روبرو نیست رخودکا هایطرحاین سازمان برای گذراندن گرچه  .هستند ایالتی گذارانقانون ،برای پیشبرد منافع خود هاآنشیوه  تریناصلی

 هاایالتکه گفته شد در سطح  طورهماناما  .دنشو هاآنسد راه سناتورها بعضی ممکن است  با اینکه ،است آسانیکار بسیار  هارشوه دادن به سناتور که

و فشار این سازمان  هالابیدر برابر  توانندنمیایالتی از هیچ حمایتی برخورد دار نیستند و  گذارانقانون که زیرا پیش برد توانمی ترراحترا بسیار کار 

 .کنند مقاومت

 دولتی وپرورشآموزشبا تمام قوا کمر به نابودی  هاآنامروز  .است گرایانهواپس  شدتبهاین سازمان  هایطرح که زیرا ؛این مسئله بسیار خطرناک است

تصویب  حال در 10تا جایی پیش رفتند که طرحی که برای متوقف کردن دزدی دستمزد هاآن .شوندمیسد راه هرگونه طرح اصلاحی در حوزه کار  و بستند

آن اجرای روند  می دزد؛غیرقانونی به شکلی دلار  میلیاردهااز کارگران  هرساله که است در امریکا وکاریکسبدزدی دستمزد  ؛با مانع مواجه کردند ابود ر

-بزرگی که ای دیگر و بلندپروازانه اما طرح .زنندمیدست به این سرقت  از پرداختن کل دستمزد کارگران  یان تنها از طریق امتناعکارفرمابسیار ساده است 

اصلاحیه بودجه متعادل لایحه  ،توجهی به آن ندارند اصلاً هارسانه ، چراکهآن را دنبال می کندسی در حال پیشبرد آن است و کم بیش مخفیانه -ای-ال

 یدولت فدرال قادر خواهد بود که پول بیشترحی به تصویب رسیده است که در آن طر آنگاهاین مصوبه را بگذارند  بتوانند هاایالتاگر تعداد مناسبی از  .است

به پیشرفت خود  درحالیکه گفتم این طرح بزرگ  طورهمان .کاهش دهد یا را قطع و حوزه عمومیاز طرف دیگر بودجه کند و صرف تسلیحاتی نظامی 

 بزرگ خبری آن را نادیده گرفتند. هایرسانهکه تمام  دهدمیادامه 

 در این مسئله حتی .انجام است حال درصنعتی وجود دارد  کشورهایدیگر  در ازآنچه تروسیعبسیار بسیار  در امریکا  نبرد طبقاتی بینیدمیکه  طورهمان

 اروپایی است. کشورهایفاصله در همین  فاصله پرداختی میان کارگران با مدیران ارشد در امریکا بسیار بیشتر از  .مشهود استنیز  دستمزدهااختلاف میان 
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و  ایتودهیک جنبش  بخشالهاماو  که زیرانهفته است  شدهانجام هایبحثدر این  شودمیتخریب  هارسانهتوسط  گونهاینشاید دلیل اینکه سندرز هم 

نی و مردم باید جامعه مد هاآنبرای  که زیرادر امریکا ترسناک است تاجران این مسئله برای طبقه  .شودنمیمحبوب است که هر چهار سال در امریکا تکرار 

 کنشگران دخیل در حوزه عمومی نشان دهند. صورتبهنه آنکه خود را طیفی منفعل باشد 

 

توصیف می کردید)یعنی مردم علی رغم دسترسی فراوانی به اطلاعات توسط  "مسئله ارول "با ارجاع به امری که در گذشته شما اغلب  :جامبو چان

جدی  گذشته مانندبهبه نظر شما این مسئله امروز هم  آیا. دیکنیها و پروپاگاندا اشاره مرسانه ریتأث بهشود( دهی و پروپاگانیزه میهای بزرگ جهترسانه

 برود؟ ترکنترل فرا سازوکاراز این  تواندمیاست؟ و جامعه مدنی چگونه 

ویم حتی در دولتهای تمامیت خواه، در واقع جای تعجب ندارد که این هجمه ها توسط بسیاری از مردم شکسته می شود. می خواهم بگ نوام چامسکی:

آنها به قدر کفایت رویدادهایی که در پیش  -علی رغم مجازات سنگین و کنترل کامل بر رسانه ها باز هم شما مخالفانی را می بینید. مردم آدم آهنی نیستند

 چشمشان رخ می دهد را می بینند. 

 اگر بهحواستان را خوب جمع کنید، چراکه  یدبا کنیدمیبه اطلاعات صحبت  آزاددسترسی   زا شما زمانی که .پردازممیشما  سؤالاما من به بخش دیگر 

 در برابر خواهید دید که مراجعه کنید، ها(وبلاگشامل تلویزیون و روزنامه و رادیو و  بنگاه خبررسانی )  91درباره  پیودر موسسه تحقیقاتی پژوهشی که 

که  هاییرسانهو  تقسیم خواهجمهوریتنها به دو گروه طرفداران حزب دموکرات و طرفداران حزب  اند، پاسخ دهندگان اعتمادترقابل هارسانهکدام پرسش 

 .کرده اندحقیقت معرفی  کنندهبیانرسانه  عنوانبهبلندگو این دو حزب هستند را 

، را فاکس نیوز  اعتمادقابلاکثریت مرجع  تقریباً ن جمهوری خواهان بزرگ اطمینانی نداشت اما در میا هایرسانهبه  کسهیچ تقریباً هادموکراتدر میان 

 شما اگر ؛دانستندمیژورنال را بسیار چپ  استریتوالحتی مجله  هاآن .کردندمیمعرفی  12دست راستی بریت بارت  سایتوبو 11برنامه تلویزیونی راش لیبا
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همه علم و رسانه  دولت ، راش لیمبابرای  .کنندمیچه اطلاعاتی دریافت  هرروزهگوش دهید  متوجه خواهید شد مردم  گویدمیراش لیمبا  آنچهبه  یک روز

جمهوری خواهان به عنوان تقریباً  نیمی از جمعیت  ؛ در کمال تعجبگوش کنیددست راستی  هایرسانهشما باید تنها به هستند و  کاریفریبمراجع 

 کاریچهما ؛ اما بازنیستو  آزاد چیزهمه ،هادعویمتوجه خواهید شد برخلاف بسیار از بنابراین  .کنندمیدریافت  را یاطلاعات واخبار  کشور، هرروزه چنین

 درگذشته که ایمسئله کنیم.به آن عمل  توانیممی ما ای است کهوظیفه ترینمهم به مردم آموزشو  دهیسازماندر جهت تلاش  انجام دهیم؟ توانیممی

 موفق شدند هاآن ،است این حوزهالگوی خوبی در جنبش محیط زیستی  .دوباره آن را زنده کنیم باید امروز ما وجنبش کارگری بوده است  و بنیان ریشه

 .شدندزیست محیط در قبالهای خطرناک طرحبسیاری از  تصویب مانع ،بر کنگره که با فشار مضاعف خود بیندازندجنبشی را به راه 

 کند چیست؟ بینیخوشایجاد  تواندمیامروز به نظر شما  آنچهحال  .که نشان از بدبینی دارد اشاره کردید شواهد بسیاریبه شما  :جامبو چان

یا  هارسانه از یهیچ حمایت بدون 2109در سال مشاهده کنید که  مثالعنوانبهبرنی سندرز را  .وجود دارد بینیخوششواهد بسیاری برای  نوام چامسکی:

 نیروی از طریق تنها همآن ،قرار گرفت هادموکراتانتخابات مقدماتی  در پیروزیآستانه در  تقریباً مالی افراد ثروتمند هایکمکو بزرگ  هایشرکتطرف  از

او  سندرز را کنار خواهد زد، احتمالاًکه در انتخابات پیشرو هم نبود م حزب دموکرات کدستگاه حا هایکاریفریباگر  و ندپشتیبان او بودکه  مردمی جنبش

این  .است متحدهایالاتدر  هاآن تأثیرگذارترینچهره سیاسی اما یکی از  ترینمحبوباگر نگوییم  شکبیسندرز  درهرصورت .شدمینامزد این حزب  مطمئناً

نشان به آن نشان که دارد. شدن را نیز  ترگستردهمسئله به شما خواهد گفت که چه تغییر شگرفی در حوزه عمومی اتفاق افتاده است و صد در صد قابلیت 

شد، بی آنکه دیلتب دارانسرمایهبهشت به کا و جامعه امری یافت در بدترین شکل خود گسترشهرروز نابرابری  نابودشد،جنبش کارگری  0621در دهه 

 چنین روندی امروز نیز می تواند تکرار شود.  ،به شکل رادیکالی تغییر یافت چیزهمه بعد اما فقط یک دههجنبش عمومی وجود داشته باشد. 
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