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۱۵ اكترب  ٢٠٢٠ - ۲۵ مهر ١٣٩٩
پنجشنبه ها منترش ميشود

۳۲۹

وید! د  ھان  ان  کار

چپ هراسى؛ 
چه تقالى عبثى!

فواد عبداللهی

ســیر رویدادهــا در هفتــه ای كــه گذشــت خــرب از پــژواك یــك هــراس واحــد      
یــل، از  ن جهــان بــود! از آمریــكا تــا انگلســتان و آملــان و ارسا در اردوگاه حاكــ
زبــان رسان دولت هــا و نهادهــای امنیتــی آنهــا، هــراس از هژمونــی چــپ بــر 

فضــای سیاســی اعرتاضــات اخیــر در جهــان، به گــوش می رســید. 
 «حــق» دارنــد بلرزنــد؛ منــگ شــده اند! بــر خرمــن آتــش خشــم نســلی كربیــت 
زده انــد كــه قربانــی كرونــا و تبعیــض و نژادپرســتی، نابرابــری و فقــر، بیــكاری 
و بی حقوقــی اســت؛ بــه نســلی اعــالم جنــگ داده انــد از تبــار «آســانژ»ها كــه 

زندگــی خــود را وقــف دفــاع از حقیقــت كــرده اســت. 
ــه  ــد! نســل امــروز ب ــد؛ جســد نظام شــان را دیده ان ــد خــوف كنن «حــق» دارن
ــالی و  ــگ و خشکس ــه جن ــزدی ك ــی م ــام بردگ ــن نظ ــت در ای ــس و خف حب
ــا از  ــرش در رسارس دنی ــر را بخاط ــا نف ــی، میلیون ه ــت محیط ــرات زیس تغیی

ــد.  ی ده ــن  ــت، ت ــرده اس ــروم ک ــدن مح ــات زنده مان ــل امکان حداق
ــام دســتاوردهایی كــه زمانــی برشیــت در دو  «حــق» دارنــد مســخ شــوند! 
قــرن مبــارزه در برابــر رسمایــه داری بــه كــف آورده بــود، دارنــد یكــی پــس از 
ــت، حــق آزادی  ــاع از امنی ــد؛ دف ــی اعالمــش می كنن ــال و جنای دیگــری لگدم
بیــان، حــق پناهندگــی، حــق حسابرســی و پیگــرد قانونــی، حــق برخــورداری از 
عــی، دفــاع از حقــوق شــهروندان مســتقل  خدمــات رایــگان و بیمه هــای اجت
ــام ایــن  از مذهــب، جنســیت، نــژاد و ملیــت و ... و در یــك كلمــه دفــاع از 
دســتاوردها كــه پــس از دو جنــگ جهانــی بــه رسمایــه داری تحمیــل شــده بــود، 

امــروز امــر طبقــه كارگــر و سوسیالیســت ها شــده اســت. 
     از ایــن نقطــه نظــر، هــر تــكان اعرتاضــی و رادیــكال محــال اســت بــا چــپ 
ــورد هجمــه رسان دولت هــا و رسلشــكران  و سوسیالیســم تداعــی نشــود و م
بــورژوازی قــرار نگیــرد؛ از خیــزش اعرتاضــی ضــد نژادپرســتی در كل جهــان بــه 
ــو – فاشیســت  بهانــه قتــل «جــورج فلویــد» تــا ممنــوع اعالم كــردن حــزب ن
«طلــوع طالیــی» در یونــان، ماحصــل فشــار و جــدال زنــده ای اســت كــه نســل 
ن  ــ ــرض حاك ــز تع ــان، ترم ــمول انس ــوق جهانش ــداری از حق ــروز در پاس ام
ــگ و  ــن جن ــی را كشــیده اســت؛ ای ــوق مدن ــدن و حق ــر نشــانی از  ــه ه ب
كشمكشــی اســت بــر رس بقــاء و در دفــاع از امنیــت و آزادی و رفــاه، كــه از 
نیویــورك تــا لنــدن و پاریــس، تــا برلیــن و آتــن را بــه تالویــو و تهــران پیونــد 
زده اســت. وضعیــت ایجــاب می كنــد كــه جوهــر ایــن بقــاء و بیــداری، چــپ و 
سوسیالیســتی باشــد! چــرا كــه ایــن بیــداری، تنهــا شــاخص مقاومــت و مبــارزه 
ــی  ــت افراط ــت راس ــت حاكمی ــه رسای تح ــین در دخم ــن و محبوس محرومی
اســت؛ بــه جهــان پــس از كرونــا و بــه جنــگ آشــكار طبقاتــی خــوش آمدیــد! 
در جهانــی بــا ایــن شــاخص و بــا ایــن رشایــط، چپ هراســی و بــراه انداخــ 
ــف رس بــاال اســت. عــر و  ــم و برابــری، ت وحشــت پراكنی علیــه سوسیالیس
تیزهــای ترامــپ دربــاره سوسیالیســم و در خصــوص اینكــه «سوسیالیســم در 
حــال پــا گرفــ اســت» حكایــت از گرایــش عمومــی جهــان و جامعــه آمریــكا 

بــه چــپ در نســل جدیــد دارد. ... صفحــه۳
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افول «قهرمانان وقاحت» ...

ایــن  یــت»،  اک اینــدگان  » ایــن  میــان  وقاحــت  و  شارالتانیســم  مســابقه 
ــه  ــابقه ای ک ــت. مس ــده اس ــمئز کنن ــدرن، مش ــت م ــرص بربری ــای» ع «دمکراته
ــارزه  ــقراوالن» مب ــن «پیش ــان ای ــد. در می ــان آن ان ــن قربانی ــاچیان آن اولی اش
ــه فقــر و فالکــت و اســتبداد  ــی مــردم ب علیــه فقــر، کــه علیرغــم اعــرتاض میلیون
ــه  ــرض ب ــردم، تع ــت م ی ــت اک ــه معیش ــه ب ــان، حمل ــر جه ــم ب ــش حاک و توح
ــری، تبعیــض و کشــتار و ... را ســازمان  ــگ، نابراب ــر، جن دســتاوردهای طبقــه کارگ
ــی شــک مقــاوم اول را دارد و افتخــار «قهرمانــی»  ــد، جمهــوری اســالمی ب میدهن

ــت.  ــرده اس ــود ک ــب خ را نصی

ــران، کــه چهــل ســال حاکمیتشــان جــز فقــر، فالکــت،  ــان وقاحــت» در ای «قهرمان
تبعیــض و تباهــی ارمغانــی بــرای مــردم نداشــته اســت، هنــوز «موفقیــت هــا» و 
«پیرشوی»هــای خــود را بــه رخ میکشــند و «امیدهــا» و «افقهــای روشــن»، تحــت 
حاکمیــت خــود، را در مقابــل مــردم بــه تنــگ آمــده از فالکــت قــرار داده و وعــده 

«بهبــود و گشــایش» میدهنــد. 

ــه  ــود ب ــی خ ــات سیاس ــن دوره حی ــزل تری ــن و متزل ــی تری ــه در بحران ــی ک رژیم
ــات  ــان حی ــدن پای ــک ش ــا نزدی ب ــخنگویان آن مرت ــدگان و س این ــرد و  ــی ب رس م
حکومــت خــود را بــه هــم هشــدار میدهنــد، حکومتــی کــه بــی مســئولیتی خــود 
ــای  ــه را در دوره ه ــن جامع ــهروندان ای ــی ش ــالمت و زندگ ــعادت، س ــال س در قب
ــا نشــان داده اســت، رژیمــی کــه  بحرانــی از ســیل و زلزلــه گرفتــه تــا بحــران کرون
ــن مشــغله اش اســت، از  ــردم معــرتض و خیزشــهای بعــدی، مهمرتی ــا م ــه ب مقابل

ــد.  ــی» خــود میگوی ــدار مل ــدرت» و «اقت «ق

ــت زدن مســئولیت و  ــرف مف ــز ح ــه ظاهــرا ج روحانــی، رئیــس جمهــوری ک
انــده، از ســال ۹۸ بعنــوان ســال «افتخــارات ملــی» نــام  وظیفــه ای برایــش باقــی 
میــربد. آقــای روحانــی فرامــوش میکنــد ســال ۹۸ ســال اعرتاضــات گســرتده و تــوده 
ــه  ــه مــردم ب ــد ســال ۹۸ ســال ن ــود. فرامــوش میکن ــه جمهــوری اســالمی ب ای علی
مضحکــه انتخابــات مجلــس اســالمی شــان بــود، فرامــوش میکنــد ســال ۹۸، ســال 
ــرف  ــان از ط ــس ش ــه و مجل ــوه قضائی ــت و ق ــان و دول ــوردن ایش ــی خ ــو دهن ت
کارگــران هفــت تپــه بــود. فرامــوش میکننــد ســال ۹۸ ســال ســیل و ویرانــی، ســال 
ن و ســال تــالش مشــرتک انســانی مردمــی بــود  دســت روی دســت گذاشــ حاکــ
کــه بــرای نجــات جــان همنوعــان خــود از هیــچ فــداکاری دریــغ نکردنــد. ســال ۹۸

ســال جــدال بــرای ســعادت، برابــری و آزادی و بــرای خالصــی از جمهــوری اســالمی  
بــود. تنهــا «افتخــار» آقــای روحانــی و گلــه روســای جمهــوری اســالمی عــالوه بــر 
یــت محــروم، رهــا کــردن زندگــی انســانها  تعــرض روزانــه بــه معیشــت و رفــاه اک

ــود.  ــا ب ــا کرون بدســت «بالیــای طبیعــی» از ســیل ت

ــادی و  ــکالت اقتص ــد: «مش ــا میگوی ــارالتان ه ــم ش ــده معظ ــه ای، فرمان خامن
معیشــتی مــردم، بــه رشط تــالش شــبانه روزی مســئوالن و مدیریــت قــوی، جامــع 
رکــز بــر تولیــد داخلــی و چشــم امیــد نداشــ بــه خــارج قابــل  و خسته نشــو و 

حــل هســتند.» 
بیــکاری میلیونــی، زندگــی زیــر خــط فقــر ۷۰ درصــد از کارگــران، تــورم ۵۲

درصــدی، گرانــی، نبــود حداقــل امکانــات پزشــکی و بهداشــتی، محرومیــت 
میلیونهــا کــودک از تحصیــل رایــگان، محرومیــت میلیونهــا نفــر از بیمــه 
ــت  ــان و دارو، محرومی ــرورش، درم ــوزش و پ ــردن آم ــی، بدلیــل خصوصــی ک درمان
ــی و  ــی و پولشــویی روســای حکومت ــکاری، فســاد مال ــا نفــر از بیمــه بی میلیونه
ــل  ــه چه ــکنجه و ... نتیج ــوب و ش ــر، رسک ــا نف ــدام صده ــان، اع ــوان و انصارش اع
ــران» و رسان  ــئوالن» و «مدی ــبانه روزی «مس ــر و ش ــتگی ناپذی ــالش خس ــال ت س

ــت.  ــالمی اس ــوری اس جمه

ــر  ــالوه ب ــا ع ــم در دوره کرون ــئوالن و رسان رژی ــبانه روزی مس ــالش ش ــه ت نتیج
ــه  ــش روزان ــر، افزای ــر دیگ ــزار نف ــرگ ۳۰۰ ه ــر م ــر، خط ــزار نف ــا ه ــرگ دهه م
ارزش دالر و نتیجــه مســتقیم آن گرانــی رسســام آور و تــورم بیشــرت، بیــکاری ســه 
ــه تیــغ زندگــی قــرار گرفــ بیــش از ۱۴ میلیــون کارگــر»  میلیــون کارگــر و «در لب

ــت.  ــران اس در ای

یــت محــروم  ــغ زندگــی کــردن» واقعیــت زندگــی طبقــه کارگــر و اک ــه تی «در لب
ــی»،  ــاد مقاومت ــادی»، «اقتص ــایش اقتص ــای «گش ــده ه ــه وع ــت. ن ــران اس در ای
ــا و  ــوج اعدامه ــان و م ــالش در گســرتش خفق ــه ت ــی» و ن ــد داخل ی ــر تول ــز ب رک »
حتــی عقــب نشــینی هــای رژیــم در مقابــل فشــار اعرتاضــات کارگــری و تــوده ای 
ــی  ــی از آن خلل ــرای خالص ــروم ب ــردم مح ــرشوی م ــیر پی ــد در س ــته ان و ... توانس

ــد.   ایجــاد کن
ــئوالن و رسان»  ــالش مس ــه «ت ــان دادن ب ــرای پای ــروم ب ــردم مح ــر و م ــه کارگ طبق
ــاه ۹۸ را آفریدنــد. کارگــران هفــت تپــه در راس گــردان  ه ۹۶ و آبا حاکمیــت، دیــ
ــغ» و  ــه تی ــی در لب ــن «زندگ ــه همی ــان دادن ب ــرای پای ــر، ب ــه کارگ ــی طبق میلیون
ــم «آزادی،  ــانی پرچ ــی انس ــک زندگ ــر و ی ــط فق ــر خ ــی زی ــن زندگ ــاب بی انتخ

ــد.   ــته ان ــورایی» را برافراش ــری، اداره ش براب

ســیر رو بــه افــول «قهرمانــان وقاحــت» مدتهــا اســت رشوع شــده اســت. جنبشــی 
ــش  ــر بی ــط فق ــر خ ــی زی ــه زندگ ــت، ب ــر و فالک ــه فق ــان دادن ب ــرای پای ــه ب ک
ــش از  ــروز بی ــت، ام ــاده اس ــی راه افت ــاه همگان ــرای رف ــه، ب ــی از جامع از نیم
ــا  ــی آن ب ــادی و سیاس ــای اقتص ــم و بنیاده ــم حاک ــض رژی ــه تناق ــر دوره ای ب ه
زندگــی، ســعادت و خوشــبختی و ســالمتی آگاه اســت. در مقابــل تــالش حاکمیــن 
ــروم  ــش مح ــر و بخ ــه کارگ ــم، طبق ــاردر حاک ــی میلی ــی مولت ــان اقلیت و مدافع
ــد.  ــته ان ــاکت ننشس ــوش و س ــواه، خام ــوان آزادیخ ــا زن و ج ــه، میلیونه جامع
ــم،  ــر و معل ــت. کارگ ــده اس ــده ش ــر آبدی ــه اخی ــد ده ــدال چن ــه در دل ج جامع
ــران در دل یــک جــدال  پرســتار و بازنشســته، زن و جــوان آزادیخــواه، در رسارس ای
ــه  ــرای جــدال آخــر ب ــود را ب ــروی خ ــد، نی ــاده میکنن ــود را آم ــوف خ ــر، صف نابراب
ــد.  ــل میکنن ــی تبدی ــف نهای ــن تکلی ــک تعیی ــدان ی ــه می ــران را ب ــد و ای ــم میبافن ه

ــا  ــراه ب ــرار هم ــول و ق ــکام و ق ــی ح ــه خوان ــی و نوح ــت روحان ــای مف حرفه
ــران، از  ــردم ای ــده م ــا، از عه ــوب آنه ــتگاه رسک ــربی و دس ــت ره ــای بی تهدیده
عهــده دههــا میلیــون کارگــر و مــردم جــان بــه لــب رســیده برنخواهــد آمــد. ایــن 
ــان دادن  ــرای پای ــا، ب ــر آنه ــه ت ــر و ســازمان یافت ــدام متحــد ت دوره، دوره عــرض ان
ــه تجــارب تاریخــی  ــکا ب ــا ات ــران ب ــه ای ــار جامع ــن ب ــم اســت. ای ــی حاک ــه بردگ ب
ــا  خــود، بــا اتــکا بــه چهــار دهــه جــدال بــا حاکمیــت ســیاه جمهــوری اســالمی، ب
ــه  ــتی طبق ــم سوسیالیس ــر پرچ ــانی و زی ــان انس ــق و آرم ــا اف ــری و ب ــم براب پرچ

ــد. ــد آم ــدان خواه ــه می ــود ب ــو خ ــوان آلرتناتی ــه عن ــر ب کارگ
ــت  ــک واقعی ــان ی ــتی «اداره شــورایی» بی ــکال و سوسیالیس انتخــاب  پرچــم رادی
ــروم در  ــردم مح ــت م ی ــر اک ــه از نظ ــت ک ــن واقعی ــت. ای ــادی اس ــق و بنی عمی
ــران مشــکل اقتصــادی و معیشــتی مــردم فقــط راه حــل سیاســی دارد. انقــالب  ای

ــر! ــه کارگ ــری طبق ــری و قدرتگی کارگ

****

انتخاب  پرچم راديكال و سوسياليستى 
«اداره شورايى»، بيان يك واقعيت عميق 

و بنيادى است. اين واقعيت كه از نظر 
اكثريت مردم محروم در ايران مشكل 

اقتصادى و معيشتى مردم فقط راه حل 
سياسى دارد:

 انقالب كارگرى و قدرت گيرى طبقه كارگر!



ت  ۳۲۹
ح

٣
چپ هراسی، چه تقالی عبثی...

ــم» را  ــه ای، «سوسیالیس ــان و خامن ــس آمل ــو، پلی ــون، نتانیاه ــپ، جانس ــه ترام      اينک
ن دارد.  چگونــه تفســ می كننــد نــه مــورد ترديــد اســت و نــه نيــازى بــه حــدس و گــ
مســاله اســاىس اينســت کــه بــورژوازى و دولت هــای آن تــا چــه حــد خواهنــد توانســت 
ــت  ــه اس ــراه انداخت ــپ ب ــردم از چ ــه م ــکال و حق طلبان ــ رادي ــه تفس ــى را ک موج
ــه پاســخ آرمان هــا و نیازهــای مــادی  ــان اســت اینســت ك در هــم بشــکنند. آنچــه عی
ی تــوان بــا تبلیغــات كركننــده مك كارتیســتی و عربده هــای نژادپرســانه  ایــن نســل را 
ــران  ــاره قتل عام هــای دهــه ۶۰ در ای ــا طراحــی دوب ــا ب ــوس كالن» در غــرب و ی «كوكل
داد. اصــوال بــرای پیشــربد چنیــن سیاســت هایی دیگــر دیــر شــده اســت. سوسیالیســم 
ــو نیســت، رضورت اســت؛ فلســفه  ــروز تاب ن نســل ام ــری در چشــ ــت و براب و عدال
زندگــی اســت. چــپ و سوسیالیســم مــی رود كــه روی پاهایــی خــود و خــارج از بســرت 
رســمی احــزاب قانونــی در عرصــه سیاســت بین املللــی قــدرت شــود و قــد علــم كنــد؛ 

بایــد كمــك كــرد كــه بــا اهــرم سوسیالیســم ماركــس قــد علــم كنــد. 

ــان رسان دولت هــا در چهارگوشــه  ــه می ــه لیســت وحشــتی ك ــم ب حــال نگاهــی بندازی
ــه داری، می چرخــد: ــد رسمای ــش ساختارشــكنانه ض ــی چــپ در جنب ــون هژمون ــان، پیرام جه

یــل، ده هــا هــزار نفــر بــا تظاهرات هــای وســیع خــود  ۱- روز یكشــنبه گذشــته در ارسا
ــبكه  ــازمان و ش ــك س ــن اعرتاضــات ی ــو شــدند؛ در راس ای ــتعفای نتانیاه ــتار اس خواس
عــی بــه اســم «جنبــش پرچــم هــای ســیاه» قــرار دارد؛ ایــن شــبكه در ۱۲۰۰ نقطــه  اجت
یــل فعــال اســت و مــردم را حــول مطالبــات رفاهــی و معیشــتی ســازمان داده و  ارسا
بــه خیابان هــا كشــانده اســت؛ دامنــه ایــن اعرتاضــات گســرتده بــه خیزش هــای تــوده ای 
برمی گــردد كــه بــه دنبــال قتــل جــورج فلویــد از آمریــكا وزیــدن گرفــت و بــه اروپــا هــم 
رســید؛ درســت زمانــی كــه نتانیاهــو در ركاب ترامــپ مشــغول اجــرای «معاملــه قــرن» 
یــل هــم رســید، معاملــه  له فلســطین بــود امــواج ایــن خیزش هــا بــه ارسا بــر رس مســ
آقایــان را بــر هــم زد و پرچــم «پایــان دادن بــه آپارتایــد قومــی – مذهبــی در حــق مردم 
فلســطین» در وســط میــدان تالویــوو بــه اهتــزاز درآمــد؛ از آن زمــان تــا امــروز، جامعــه 
له  ــژه مســ ــی، بوی ــالت اساس ــون معض ــوده ای پیرام ــب اعرتاضــات ت ــل در ت ی ارسا
پایــان دادن بــه تبعیــض در حــق فلســطینیان و بــه كرسی نشــاندن مطالبــات رفاهــی و 
ــال بحــران بیكارســازی های وســیع اســت؛ بحرانــی كــه دامنــه آن بــا  معیشــتی بــه دنب
شــیوع كرونــا چنــد برابــر شــده اســت. ناتنیاهــو درجــا اعــالم كــرده اســت كــه پشــت 
ــد؛ درســت ماننــد  ــن اعرتاضــات، «چپ»هــا ایســتاده اند و آن را ســازماندهی می كنن ای
ترامــپ كــه در مــورد خیزش هــا پیرامــون قتــل «فلویــد» در آمریــكا گفتــه بــود كــه ایــن 

ــت. ــت ها» اس ــت ها» و «آنارشیس كار «سوسیالیس

ــه مناطــق مســكونی «چپ»هــا  ــه ۱۵۰۰ افــرس پلیــس در آملــان ب ــه غافلگیران ۲- حمل
در برلیــن رشقــی طــی هفتــه گذشــته و غیرقانونــی اعالم كــردن اســكان آنهــا در مراكــز 
شــهر، گوشــه دیگــری از هــراس و سدبســ بــورژوازی آملــان در برابــر عــروج اعرتاضــات 
ایــش گذاشــت. امســال، در ســالگرد فروپاشــی  ساختارشــكنانه تــوده ای در برلیــن را بــه 
ــان كمونیســم» و  دیــوار برلیــن، نــه فقــط خــربی از جشــن و پایكوبــی بــه بهانــه «پای
ی رســد بلكــه چنــان ســوت و كــور اســت كــه  «پیــروزی دمكراســی بــازار» بــه گــوش 
حتــی طــی یــك نظرســنجی عمومــی كــه از شــهروندان بــه عمــل آمــده اســت، حــس 
ــی در هــر  ــض طبقات ــق تبعی ــكاری و زخم هــای عمی ــازار»، بی انزجــار از «دمكراســی ب
ــن در  ــس لنی ــی از تندی ای ــت، رو ــه شــگفت انگیز اس ــی زد. آنچ ــوج م ــردم م كلمــه م
ــمه  ــیدن مجس ــال پایین كش ــه دنب ــه ب ــود ك ــته ب ــن گذش ــاه ژو ــان و در م ــرب آمل غ
ــتان و  ــا انگلس ــكا ت ــی از آمری ــی غرب ــم و دمكراس ــرده داران و ســمبل های لیربالیس ب

ــك، رخ داد.  فرانســه و بلژی

ــه فرمایشــی در لنــدن كــه بــه  ــك محكم ۳- رسنوشــت جولیــان آســانژ در پایــان ی
«محاكمــه سیاســی قــرن» و «قتــل عــام حقیقــت» در پیشــگاه «عدالــت تحــت قوانیــن 
ــت  ــت؛ درس ــام اس ــه ای از ابه ــوز در هال ــت، هن ــه اس ــب گرفت ــا» لق ــی بریتانی قضای
ــگ افغانســتان  ــكاران جنگــی در دو جن ــه جنایت ــده آســانژ چهــره كری ــه پرون درحالیك
و عــراق را برمــال كــرده و مــی رود كــه اعــرتاض علیــه محكمــه اش ابعــاد جهانــی بخــود 
ــق و  ــب الیحــه ای اســت كــه تحقی ــدو در صــدد تصوی ــدو ب ــا ب ــت بریتانی ــرد، دول بگی
ل شــكنجه و جنایــات بــه توســط نیروهــای مســلح ارتــش  پیگــرد قانونــی در مــورد اعــ

ــد!  ــالم كن ــوع اع ــته را ممن ــال گذش ــای سی س ــی جنگ ه ــا در ط بریتانی

ــز  ــس نی ــر دســت راســتی كشــور انگلی ــی پاتــل» وزی ــم «پریت خان
فرســتادن پناهجویــان بــه جزیــره ای تحــت قیمومیــت دولــت 
بریتانیــا در اقیانــوس اطلــس را پیشــنهاد كــرده اســت و طــی یــك 
فرمــان «قاطــع» اعــالم كــرده اســت كــه بایــد ســد وكالی چــپ و 
اومانیســت را كــه حامــی حقــوق پناهندگی انــد، در هــم شكســت؛ 
بــه دنبــال اعــالم رســمی ایــن فرمــان از طــرف ایشــان، آقــای بوریس 
جانســون نخســت وزیــر هــم تاییــد كــرده اســت كــه «كل سیســتم 

عدالــت كیفــری توســط وكالی چــپ تحــت فشــار قــرار گرفتــه اســت»؛ جالــب اســت كه 
انی شــبیهه همیــن فرمــان امروزشــان،  ه پیــش خانــم «پاتــال» در یــك ســخ بدانیــم یكــ
عمــال قــالده فاالنژهــای راســت افراطــی و چاقــو بدســت در پاییــن را علیــه وكالی حامــی 
حقــوق پناهندگــی بــاز كــرد. فاشیســت ها مــاه گذشــته بــه یــك دفــرت وكالــت در امــور 

پناهنــدگان حملــه ور شــده و وكال را زیــر رضب و شــتم گرفتــه بودنــد. 
****

ودهــای ایــن       در ایــن تردیــد نبایــد كــرد كــه جهــان آبســ تاریــخ جدیــد اســت. 
ــان پســا-كرونا  ــی در جه ــای بورژوای ــه دولت ه ــد ك ــه ای دی ــد در هجم «خطــر» را بای
علیــه چــپ و جنبــش ساختارشــكنانه ضدرسمایــه داری، علیــه هــر جلــوه ای از حقــوق 
ــران، بــراه  یــل و ای ــان، تــا ارسا ــا انگلســتان و آمل ــای مدنــی از آمریــكا ت و آزادی ه

ــی! ــالی عبث ــه تق ــد؛ چ انداخته ان
ــی  ــی و قوم ــخه های مذهب ــا نس ــرب ت ــه داری در غ ــان رسمای ــای جه از گردن كلفت ه
ــال  ــان سی س ــروز، جه ــان ام ــه جه ــن «درایــت» رســیده اند ك ــه ای ــه، ب آن در خاورمیان
ــس  ــه مارك ــم، علی ــه كمونیس ــ علی ــن راه انداخ ــی و كمپی ــت؛ چپ هراس ــل نیس قب
ــازار  ــروز» ب ــام «پی ــه نظ ــم در حالیك ــرد؛ آنه ی گی ــاوت طلبی،  ــان مس ــن و آرم و لنی
ــه  ــرو رفت ــك اش ف ولوژی ــالب اید ــادی و منج ــران اقتص ــره در بح ــا خرخ ــون ت هم اكن
اســت. نســخه های ایرانــی ایــن نظــام، بــا سی ســال تاخیــر تــازه قــدم در راهــی 
گذاشــته اند كــه نســخه های غربــی آن، در چشــم میلیون هــا انســان در غــرب منســوخ 
ــپیگل  ــی ســی و اش ــی ب ــز و ب ــه اکونومیســت و تایم ــاال، مجل شــده اند؛ زمانیكــه در ب
مجبور انــد از «خطــر» بازگشــت مارکــس و قــرن لنیــن حــرف بزننــد، زمانیكــه «رهــرب» 
ــی  ــن حقــوق مدن ــی تری ــاع از ابتدای ــی دف ــان كاپیتالیســتی و ابواب جمعــی او حت جه
را بــه «پــا گرفــ سوسیالیســم» ترجمــه میكننــد، پــس نبایــد شــك كــرد كــه جامعــه در 
ن اســت كــه بــه زمیــن  پاییــن می جوشــد و بــه حركــت درآمــده اســت؛ اینــك ایــن آســ
ــام آن حقیقتــی اســت کــه بــرای کارگــران و زنــان ســتم دیده،  خیــره شــده اســت! ایــن 
ــه  ــود، مای ــم موج ــی نظ ــان واژگون ــربان و مدافع ــده، ره ــردم له ش ــكار، م ــان بی جوان
ــه داری، از  ــیده رسمای ــام پوس ــن نظ ــل مدافعی ــرای خی ــل، ب ــت و در مقاب ــعف اس ش
ــم و ســیاه آن در  نســخه های «لیــربال» و راســت افراطــی در غــرب تــا فرم هــای بدخی

ــه هــراس اســت.  جوامــع خاورمیانــه مای
ــالم  ــه از اع ــه ده ــت. س ــده اس ــره کنن ــا خی ــی رویداده ــا، همزمان ــی وقت ه      گاه
«پایــان کمونیســم» و «پیــروزی دمكراســی بــازار» گذشــته اســت. جهــان پــس از پایــان 
ــرده  ــور ك ــار عب ــی»، از برزخــی مرگب ــن جهان ــن نظــم نوی ــروج خونی ــگ رسد و «ع جن
ــه بازگشــت شــبح سوسیالیســم و جوانه هــای  اســت؛ هجمــه امــروز دولت هــا علی
جنبــش ضدرسمایــه داری، بــا ســالگرد انقــالب اکتــرب ۱۹۱۷، مصــادف شــده اســت. معلــوم 
ــن  ــیدن ای ــزم بزیركش ــود؛ ع ــت ب ــرف مف ــت ح ــری و عدال ــان براب ــالم پای ــه اع ــد ك ش
جهــان وارونــه در یــك انقــالب كارگــری و كمونیســتی، دور از انتظــار نیســت؛ دخالــت 
ــد  ــا، می توان ــدن انه ــدان آم ــات و به می ــروت و خدم ــدگان ث ــر و تولیدکنن ــه کارگ طبق
ن  طغیان هــای برحــق و فریادهــای فروخفتــه امــروز را بــه بــاروت قیام هــا علیــه حاكــ
تبدیــل کنــد؛ می توانــد ریشــه فقــر و تبعیــض و نابرابــری را بــرای همیشــه بخشــكاند! 
ــش از  ــه بی ــت ك ــی اس ــان جنبش های ــت؛ دوران پای ــده اس ــاز ش ــرب آغ ــداری در غ بی
ــدور  ــه كری ــز از خشــونت» ب ــز» و «گری ــارزه صلح آمی ــا شــعار «مب ــرن اســت ب ــك ق ی
ــر  ــه کارگ ــروج طبق ــان ع ــد؛ زم ــه بودن ــم دوخت ــی چش ــانه های دولت ــا و رس پارملان ه
ــد. ــن خیزش ان ــه ای ــه ناچــار ب ــان رسمای ــدی جهــان اســت. گوركن ــع كلی متشــکل در صنای
ــه ارزش هــا و راه حل هــای       جنبــش ساختارشــکنانه امــروز در غــرب، مــی رود كــه ب
ــان را  ــخ واقعــی خــود گــره بخــورد و جه ــه تاری ــه سوسیالیســم مارکــس و ب ــرب، ب معت
ــش  ــه رسانجام ــد ب ــت ها بای ــه كمونیس ــت ك ــری اس ــن ام ــاند؛ ای ــده اش بنش روی قاع
برسانند.ســیر تحــوالت هــر شــكلی بخــود بگیــرد امــا سوسیالیســم و برابری طلبــی نســل 
ــرزخ  ــه ب ــا ب ــده اســت. دنی ــان كوبی ــده جه ــر آین ــر خــود را ب ــون مه ــروز از هم اكن ام
ی زنــد؛ جهــان بــه زندگــی در رسدابــه كرونــا و نظــام قبــل از كرونــا  كاپیتالیســم نقــب 

ــد! ــخ» ان ــد در جســتجوی «آغــاز تاری ــه زنده ان ــا ك ی دهــد! آنه ــن  ت



در حاشیه انتخابات آمریكا...

ــن واقعیــت  ــر همی ــرده ســاتر انداخــ ب ــرای پ ایــی، تالشــی ب ــام جــار و جنجــال میدی
اســت. از نظــر بــورژوازی آمریــکا مســئله و ســوال اصلــی ایــن اســت کــه کدامیــک از دو 

ــد شــانس  ــک از دو کاندی ــد. اینکــه کدامی ــر میکن ــن راه را میرست ــد کاخ ســفید، ای کاندی

ــد  ــی را خواه ــردم ناراض ــرض م ــود از تع ــتم موج ــای سیس ــ بنیاده ــگاه داش ــون ن مض
ــکا اســت.  ــورژوازی امری داشــت، مســئله محــوری ب

ــل  ــروز در مقاب ــه ام ــت ک ــوالی اس ن س ــ ــت، ه ــرح اس ــات مط ــن انتخاب ــه در ای آنچ
ــان  ــاب» می ــه در «انتخ ــرار دارد و آن اینک ــا ق ی ــورژوازی در رسارس دن ــای ب ــت ه کل دول

ــورژوازی  ــرد. از نظــر ب ــرار ک ــوان برق ــی ت ــی را م ــردم، چــه توازن ــی» م «اقتصــاد» و «ایمن

در آمریــکا ســوال مقابــل ایــن انتخابــات ایــن اســت کــه آیــا میتــوان سیاســت رسپــا نگــه 
ــا امــروز ترامــپ، را بــه  داشــ اقتصــاد، و «عــدم پذیــرش» خطــر ایــن اپیدمــی، سیاســت ت

ــد عقــب  ــا بای ــورژوازی اروپ ــد ب ــا مانن ــای قربانــی شــدن وســیع مــردم، ادامــه داد و ی به

ــط  ــت، توس ــد موق ــر چن ــف، ه ــه ای تخفی ــا درج ــت را ب ن سیاس ــ ــرد و ه ــینی ک نش
ــرد. ــش ب ــدن، پی بای

از طــرف دیگــر، بــرای مــردم آمریــکا، بــرای طبقــه کارگــر و بخــش وســیعی از جامعــه که 
ــ  ــان یاف ــرای مردمــی کــه خواهــان پای ــد، ب ــه کــرده ان حاکمیــت هــر دو حــزب را تجرب

ــرای  ــه ب ــات ن ــن انتخاب ــتند، ای ــه هس ــیع در کل جامع ــای وس ــری ه ــض و نابراب تبعی

ــه ترامــپ و سیاســت هــای  ــ ب ــه گف ــرای ن ــه ب ــدن، بلک ــروزی حــزب دمکــرات و بای پی
جــاری در آمریــکا اهمیــت دارد. علــت اصلــی عــدم رشکــت بســیاری در ایــن انتخابــات، 

ــا بــی اهمیتــی دخالــت در رسنوشــت قــدرت سیاســی، بلکــه شــناخت  نــه عــدم درک و ی

ــه  ــور ب ــخی در خ ــه پاس ــرات در ارائ ــزب دمک ــدن و ح ــی بای اتوان ــه از ن ــی جامع عموم
ــروز  ــکا ام ــردم امری ــرای م ــت. ب ــردم» اس ــی م ــاد» و «ایمن ــان «اقتص ــوازن می ــاد ت ایج

ــان،  ــیت ش ــی و معش ــا زندگ ــان ت ــی ش ــالمت و ایمن ــا، از س ــران کرون ــه بح ــورد ب برخ

ــروزی» هــای ترامــپ در  ــل «پی ــه همیــن دلی ــات اســت. ب ــن انتخاب ــن مســئله ای مهمرتی
ــری در  ــن تاثی ــه کمرتی ــکا در خاورمیان ــی» امری ی ــا «قدرتن ــن ی ــا چی ــگ اقتصــادی ب جن

ــدارد.  ــکا ن ــردم امری ــاب م ــت و انتخ ذهنی

یکنــد.  انتخابــات امریــکا، مســتقل از نتیجــه آن، مســئله اصلــی مــردم امریــکا را حــل 

ــه دور  ــد، بلک ــی رس ــان  ــه پای ــات ب ــن انتخاب ــا ای ــا ب ــه تنه ــکا ن ــی امری ــران درون بح

ــد و حادتــری از همیــن تخاصــم را بدنبــال خواهــد داشــت. تــا همیــن جــا اعرتاضات  جدی
مــردم در آمریــکا ایــن میــدان ســاختگی بــورژوازی، میــدان رقابــت میــان دو حــزب، بــرای 

ــان مــردم را بــه چالــش کشــیده اســت.  ــارزه در جری محــدود کــردن مب

عــی و معیشــتی دیگــر، در کنــار فقــر و تبعیــض  ــا در کنــار معضــالت اجت بحــران کرون

ــر و  ــه کارگ ــل طبق ــری را در مقاب ــادی ت ــی و ســاختاری، مســائل بنی و نژادپرســتی قانون

مــردم امریــکا قــرار داده اســت. آینــده امریــکا، مســتقل از اینکــه کدامیــک از دو کاندیــد 
ــر خواهــد  ــد، دوره ای متفــاوت، دوره اعرتاضــات گســرتده ت ــدا کنن ــه کاخ ســفید راه پی ب

ــی  ــای واقع ــکافها و جداله ــدن ش ــر ش ــق ت ــاهد عمی ــات ش ــس از انتخاب ــکا پ ــود. امری ب

ــود.    ــری خواهــد ب ت


