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که در  هستای دهقانی ای خاکی، خانهچند مایل خارج از اورینت، اوهایو، در طول جاده

به دنیا آمد. در اتاقی که پر  8111در لت، ومعاون فرانکلین روزدومین  ،هنری والاسآن 

 ی حقوق اقتصادی بودند،دنبال لایحهاز یادگاری از دورانی است که روزولت و والاس به

صحبت کرد که حزب دموکرات باید  ضرورتاین ی سناتور برنی ساندرز با من درباره

 و گستاخ باشد.ی روزولت و والاس دلیر همانند دوره

 جان نیکولز

 

ی ی انتخاباتی را به صورت مأموریتی برای احیای لایحهاین مبارزه تو

سال پیش مطرح شد به  57ای را که ای تا ایدهحقوق اقتصادی درآورده

 عصرکنونی ربط بدهی، چرا؟

وزولت در رچه ی سیاست در امریکا ازنو بیندیشیم. آناین است که ما باید درباره امپاسخ

های سیاسی ما ی حقوق بشر داریم که از آزادیگفت این بود که ما یک لایحه 8411

کند و این خیلی مهم است. ولی برای تضمین آزادی اقتصادی هیچ چیزی ضمانت می

چه روزولت پرسیده بود این بود که اگر امروز ما نداریم. پرسش و درواقع مضمون آن

گونه پوشش خدمات بهداشتی نداریم، م، و اگر امروز هیچگیریدلار حقوق می 4ساعتی 

وان تگونه میی مخارج آموزش دانشگاهی بربیایید، چهتوانید از عهدهنمی و اگر امروز

گفت که شما آزادی واقعی دارید؟ و به گمان من این بحثی است که باید در میان ما 

 بگیرد. معنای آزادی چیست؟در

 دهی؟گونه جواب میهخودت به این پرسش چ

ون چ این معنا نیست که آزادیمعنای خوابی. بنیست که تو در خیابان  این آزادیمعنای 

نیست که وقتی مریضی  اینآزادی عنای مهزار دلار بدهی داری.  811ای، به دانشگاه رفته
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ی لایحه یاپول نداری به طبیب مراجعه کنی. ما باید آزادی را بازتعریف کنیم و مبارزه بر

 ها. حقوق اقتصادی یعنی همین

تازه خیلی هم رادیکال نیست چون در خیلی از کشورها هست  -گوییم چه ما میآن

ت. بخشی از حقوق بشر اس ،به خدمات بهداشتی در صورت نیاز این است که دسترسی -

پیوندد. وقتی فته بو ایالات متحده در دفاع از این حقوق بشر باید به دیگر کشورهای پیشر

ن توانی به اینمی اماگیری کنی و ساعتی ده دلار دستمزد میساعت کار می 11ای هفته

دلار در ساعت  81خدمات دسترسی داشته باشی، درنتیجه ما باید دستمزد را به حداقل 

کارگری  هایافزایش بدهیم و بعلاوه اطمینان حاصل کنیم که کارگران آزادند به اتحادیه

بپیوندند. درسرتاسر این کشور در حال حاضر بحران مسکن داریم. مشکل تنها این نیست 

درصد  11تا  11خوابند. نکته این است که مردم بین هزار نفر درخیابان می 111که 

ول معق یمسکن پردازند. آزادی به این معناست کهی مسکن میدرآمدشان را برای اجاره

. آیید و در اختیار شماستاش برمیاز عهده تحملقابلقبول و ابلی قدارید که با هزینه

نوشیدن  آید برایکنید آبی که از آن میشیر آب را باز میآزادی به این معناست که وقتی 

 شما مناسب است. 

ی حقوق اقتصادی باید از مردم گفت که لایحهوالاس می 4417و  4411در 

حزب دموکرات  هاکه در آن سالنژادها حمایت کند. در شرایطی  یهمه

 معتقد به تفکیک نژادی داشت این خواسته خیلی رادیکال بود. بلوکیک 

 واقع رهبری حزب را در دست داشتند. بهآن موقع معتقدین به تفکیک 

 کنم که حزب دموکراتگویی، ولی ادعا میدربسیاری از موارد درست می

ها پس از روزولت و مدتی دورنمای خود به یک ائتلاف رسید. درباره

آور است که اش ادامه داد ولی برای من تعجبوالاس، حزب به مبارزه

ی آغاز زنی، فرانکلین روزولت نقطههروقت که از انقلاب سیاسی حرف می

گویی، بپاخیزید و بگذارید حزبی داشته باشیم که های توست و میحرف

 تری دارد.دورنمای بزرگ



 ی احمد سیفجان نیکولز / ترجمه 4 

او به عقب برگردی که روزولت گفت  8491ت برگردی باید تا خواهی به روزولاگر می

گوید. آن چه که روزولت فهمید این بود که به تنفر از شاهان اقتصادی خوش آمد می

ها گفت ولی ما به آنها شاهان اقتصادی میها یک منافع ویژه اقتصادی دارند. او به آنآن

و قدرت خود به هر کاری دست  ثروت ظی میلیاردرها که برای حفگوییم طبقهمی

توانید منشاء هیچ تغییر اساسی در جامعه باشید. بدون برخورد با این جماعت نمیزنند. می

فهمند که خطر بهداشت محیط زیست یک تهدید دانند و میجز دونالد ترامپ میهمه به

م تحول کنیتوانیم نظام انرژی خودمان را مماست. ولی ما نمی یخیلی جدی برای سیاره

 مگر این که جسارت داشته و بتوانیم صنایع انرژی فسیلی را به چالش بطلبیم. 

به  هائی است که مطبوعات وابستهی ما پرسیدن سؤالیکی دیگر از نکات این مبارزه

کنند. در امریکا، قدرت در کجاست؟ چرا چیزی پیکر اصلاً مطرح نمیهای غولشرکت

مگان را به بحث و جدل برسر این مباحث وادار کنم. این را کند؟ دوست دارم هتغییر نمی

جمهوری، چه برنی ساندرز و چه گویم که هیچ رئیسام و باز هم میها بار گفتهمیلیون

متحول  توانیم این اقتصاد راتنهایی انجام بدهد. ما نمیتواند این کار را بهنمی کس دیگرهر

ا های سیاسی درگیر شوند تها در جنبشطح تودهها تن در سکنیم، مگر این که میلیون

 ساختار قدرت در کشور تغییر کند. 

ا است و واین مبارزه برسر دو موضوع است. بدون تردید هدفم برنده شدن در آیو

نهایتاً نامزد حزب شدن تا بتوانم ترامپ را شکست بدهم. ولی در عین حال این مبارزه برسر 

خواهیم این کار را بکنیم به جنبش حقوق مدنی، که ما میای تحول امریکا هم هست. شیوه

غییر شباهت نیست. و تجنبش زنان، جنبش حقوق همجنسگرایان، و جنبش کارگری بی

 افتد. تنها در این حالات اتفاق می
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