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پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

هفتتپه يعنى :قدرت از پايين
و با اتحاد ،اعمال مىشود
فواد عبداللهی
بی ــش از ده روز مقاوم ــت یكدس ــت و متحدان ــه كارگ ـران هفتتپ ــه،
ی ــك پی ــروزی ش ــیرین دیگ ــر را رق ــم زد؛ كارگ ـران ب ــه دنب ــال آزادك ــردن
اینــدگان خــود از زنــدان ،توط ــه اخــراج ایندگانشــان از كار
توس ــط اس ــتانداری و ب ــا توس ــل ب ــه لشكركش ــی نظام ــی ب ــه صح ــن
كارخانــه را باطــل و درهــم شكســتند و اینــدگان و همــكاران
اخ راج ــی خ ــود را ب ــه صف ــوف كارگ ـران برگرداندن ــد؛ توط ــه تفكی ــك و
پاكس ــازی این ــدگان صدی ــق كارگ ـران هف ــت تپ ــه از كارخان ــه و مح ــل
كار توس ــط كارفرم ــا و ع ـ ل حاكمی ــت ،ب ــه س ــنگر اتح ــاد و مقاوم ــت
هفتتپهایهــا اصابــت كــرد و نــازا و بی ــر مانــد؛ حقخواهــی
كارگ ـران ب ــا تكی ــه ب ــر اه ــرم اتح ــاد و زور طبقات ــی آنه ــا ،دن ــده دیگ ــری
رو ب ــه جل ــو در ﴍای ــط ام ــروز مب ــارزه طبقات ــی كار و ﴎمای ــه در ای ـران
عــوض كــرد .تــا همینجــا كارگــران هفتتپــه و طبقــه كارگــر در
ای ـران قوی ــﱰ و متحدت ــر از ای ــن كش ــمكش و جن ــگ طبقات ــی بی ــرون
آمدهانــد؛ تــﻼش و مبــارزه جمعــی بــرای حــل مســائل مشــﱰك و
طبقاتــی من ــوط بــه وج ــود س ــطح باﻻیــی از روحی ــه همبســتگی و
آگاهگ ــری در صف ــوف طبق ــه كارگ ــر اس ــت» .اتح ــاد ،اتح ــاد«» ،تفكی ــك
نكنیــد ،مــا زور داریــم«» ،ﴍافــت و انســانیت طبقاتــی اســت«،
»كارگ ــر میمی ــرد ،ذل ــت یپذی ــرد«» ،توهی ــن ب ــه كارگ ــر توهی ــن ب ــه
ش ــعور اجت ع ــی انس ــان اس ــت« گوی ــای همی ــن واقعی ــت اس ــت .ای ــن
پی ــروزی را بای ــد تﱪی ــك گف ــت!
بارقهه ــای ن ــﱪد ب ــر ﴎ بق ــاء و معیش ــت و رف ــاه آغ ــاز ش ــده اس ــت
و روز ب ــه روز تفكی ــك بیش ــﱰی در صف ــوف ارودی كار و اردوی ﴎمای ــه
در ای ـران ایج ــاد میكن ــد؛ فق ــر و ناب راب ــری ،بی ــکاری رو ب ــه گس ــﱰش
و بیثباتــی شــغلی ،فســاد ســاختاری ،ناکارآمــدی نظــم حاكــم و
مــواردی از ایــن دســت از عوامــل انباشــت نارضایتــی اســت و نیــاز
بــه ســنگر اتحــاد از پاییــن و اعــ ل قــدرت از پاییــن را روی میــز
رهــﱪان و پیــﴩوان طبقــه كارگــر و فعالیــن عرصههــای اجت عــی
قــرار داده اســت؛ در ﴍایطــی ک ــه جامع ــه تحــت فش ــار و احســاس
ناایمنــی پی رامــون مســ له معیشــت و رفــاه همگانــی قــرار دارد،
تامیــن امنیــت و بقــاء و انســجام جامعــه بــه صــدر اولویتهــای
طبق ــه كارگ ــر ران ــده میش ــود .ام ــروز س ــنگر مب ــارزه ب ـرای معیش ــت
و رف ــاه ك ــه اساس ــا طبق ــه حاك ــم از تامی ــن آنه ــا ﴎب ــاز میزن ــد ب ــه
ی ــك كش ــمكش و جن ــگ طبقات ــی آش ــكار در جامع ــه دام ــن زده اس ــت.
هف ــت تپ ــه ثاب ــت ك ــرده اس ــت ك ــه چگون ــه میت ــوان مان ــع س ــقوط
جامع ــه ب ــه دره فق ــر و بی ــكاری ش ــد ،چگون ــه میت ــوان مان ــع از ه ــم
گس ــیخ رواب ــط اجت ع ــی ش ــد ،چگون ــه میت ــوان سیاس ــت تفرق ــه
كارفرم ــا و عوام ــل دول ــت را ب ــه شكس ــت كش ــاند؛  ...صفح ــه۲

شكست ترامپ و
تعميق بحران در بريتانيا
امان كفا

باﻻخــره شکســت انتخاباتــی ت رامــپ در آمریــکا مســجل شــد .در حالیکــه ت رامــپ
ک ـ کان از قب ــول نتیج ــه انتخاب ــات امنت ــاع ک ــرده و از خ ــط و نش ــان کش ــیدن ه ــای خ ــود
دســت نکش ــیده اس ــت ،ﴎدمــداران اح ــزاب دمک ـرات و جمه ــوری خ ــواه در آمریــکا،
بــا ارســال پی ــام تﱪیــک بــه بایــدن ،خواهــان پایــان یاف ـ داد و فغــان ه ــا و خیمــه
ش ــب ب ــازی ت رام ــپ ش ــده ان ــد ت ــا مان ــع ری ــزش بیش ــﱰ زرق و ب ــرق پوش ــالی بنیاده ــای
دمک راس ــی پارﳌان ــی و »دمک راس ــی کش ــور اول دنی ــا« ش ــوند .از شکس ــت ت رام ــپ بعن ــوان
»پی ــروزی دمک راس ــی« و قب ــول ای ــن شکس ــت را اح ـﱰام ب ــه ای ــن دمک راس ــی مینامن ــد.
ت ــا مان ــع ارتع ــاش ای ــن شکس ــت ،ن ــه فق ــط در آمری ــکا ،بلک ــه در صحن ــه سیاس ــی بی ــن
اﳌلل ــی ش ــوند .تﻼش ــی ک ــه از ه ـ ن لحظ ــه ﴍوع شکس ــت خ ــورد و ق ــادر نش ــد مان ــع
رس ــیدن ارتع ــاش آن ش ــود ... .صفح ــه٥

»تيزهوشان« نظام و »گشودن درهاى آينده«
فواد عبداللهی

پروپاگاند جنگى حزب دمكرات كردستان عراق و پكك
اطﻼعیه دفﱰ كردستان حزب حكمتیست خط رسمی
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هفت تپه یعنی...
چگون ــه میت ــوان س ــدی در مقاب ــل هج ــوم افسارگس ــیخته دول ــت ب ــه س ــطح معیش ــت
طبق ــه كارگ ــر بس ــت ،چگون ــه میت ــوان حاكمی ــت را مجب ــور ب ــه تامی ــن ابتداییتری ــن
مطالبــات و خدمــات اجت عــی كــرد ،و در یــك كﻼم چگونــه میتــوان سیاســت
پیش ــگی رانه در مقاب ــل ای ــن هج ــوم ب ــه زندگ ــی اح ــاد جامع ــه و طبق ــه كارگ ــر را اتخ ــاذ
ك ــرد.
هف ــت تپ ــه نش ــان داد ك ــه پی ــچ و مه ــره س ــازه »معیش ــت و رف ــاه« ب ــر بنی ــان مجم ــع
عمومــی و اتحــاد طبقــه كارگــر تنظیــم و بســته میشــود .ﴍایــط پیــش رو بایــد
»فرصت ــی« ب ـرای برپ ــا ك ــردن س ــنگر مجامععموم ــی و متحدك ــردن كارگ ـران در س ــایر
بخشه ــای طبق ــه كارگ ــر باشــد ،س ــنگری کــه مبــارزات حقطلبانــه هفتتپهایهــا
را یك ــی پ ــس از دیگ ــری ب ــه پی ــروزی رس ــانده اس ــت .احس ــاس تعل ــق طبقات ــی ،اعت ـ د
و مس ــئولیتپذیری و گرای ــش ب ــه هم ــکاری و تع ــاون از مهمتری ــن وده ــای انس ــجام
در س ــنگر هفتتپهایهــا بــه شــ ر میآیــد .گســیختگی و انشــقاق ،محدودنگــری
و انفصــال ،سیاســت ﴎدوانــدن و ﴎكارگذاشــ كارگــر توســط كارفرمــا ،جایــی در
دم و بــازدم مبــارزات در هفــت تپــه نــدارد .ایــن تعیینكنندهتریــن عاملــی اســت
ك ــه ش ــكاف ب ــر ﴎ معیش ــت و رف ــاه و منفع ــت طبقات ــی را در اردوی حاكمی ــت ب ــا
اردوی طبق ــه كارگ ــر ناگزی ــر تش ــدید ك ــرده اس ــت؛ پله ــای پش ــتﴎ ف ــرو ریختهان ــد
و صــف دوســت و دشــمن بــر ﴎ مســ له معیشــت و حقخواهــی تفكیــك شــده
اس ــت ،و ه ــر ك ــدام ب ــا تكی ــه ب ــر اهرمه ــا و س ــنگرهای واقع ــی اع ـ ل ق ــدرت خ ــود،
دیگ ــری را ب ــه مص ــاف و ن ــﱪد میطلبن ــد .ای ــن ش ــفافیت و حقخواه ــی در مب ــارزه ب ــا
تكی ــه ب ــر مكانیس ــم مجمععموم ــی ،مهمتری ــن فاكت ــور اجت ع ــی اس ــت ك ــه ت ــا ه ــم
اكن ــون پی ــروزی در ای ــن ن ــﱪد را ازآن كارگ ـران هفتتپ ــه ك ــرده اس ــت.
تجربــه هفتتپــه نشــان داد كــه اســاس تســلیم كارفرمــا و دولــت بــه
تعهداتشــان ،اســاس تثبیــت پیــﴩوی طبقــه كارگــر در تكیــه بــر اهــرم قــدرت از
پایی ــن ممك ــن اس ــت؛ ای ــن تنه ــا مس ــیر سدبس ـ در مقاب ــل تع ــرض م ــداوم دش ــمن
ب ــه س ــطح معیش ــت و زندگــی احــاد كارگ ــر در جامعــه اســت .طبق ــه كارگــر ای ـران
صاح ــب چنی ــن تجرب ــه غن ــی اس ــت؛ تجرب ــهای ك ــه از اعتصاب ــات كارگ ـران اراك ،هپك ــو،
ف ــوﻻد و هف ــت تپ ــه در خ ــﻼل دو س ــال گذش ــته تاكن ــون خ ــود را ب ــه انح ــاء مختل ــف
ب ــه ثب ــوت رس ــانده اس ــت؛ تجربیات ــی ك ــه ب ــه ك ـرات ای ــن حك ــم تاریخ ــی در مب ــارزات
بیوقفــه طبق ــه كارگ ــر در كل جهــان را نشــان داده اســت كــه »قانــون چیــزی جــز
ت ــوازن ق ــوا بی ــن اردوی طبق ــه كارگ ــر و اردوی دش ــمنانش نیس ــت« .ای ــن حكم ــی اس ــت
ك ــه ب ــر پیش ــانی ه ــر مب ــارزه و ه ــر س ــنگر كارگ ــری در ای ـران ام ــروز ح ــك ش ــده اس ــت
كــه در جــدال و كشــمكش بــر ﴎ بقــاء و معیشــت و رفــاه ،فقــط و فقــط كارگــر
متحــد میتوانــد پیــروز میــدان شــود .یكپارچهكــردن ایــن مبــارزه بــه نفــع طبقــه
كارگ ــر در گ ــرو ف راه ــم ك ــردن ظرف ــی اس ــت ك ــه دخال ــت مس ــتقیم و پیوس ــته كارگ ـران
را در پیشــﱪد مبــارزه طبقاتــی تامیــن كنــد؛ ظرفــی كــه توط ههــای كارفرمــا و و
حاكمی ــت را خنث ــی كن ــد ،اعتص ــاب را ب ــه پی ــروزی برس ــاند ،حقوقه ــای معوق ــه را از
حلق ــوم دول ــت و كارفرم ــا بی ــرون بكش ــد ،بیم ــه بی ــكاری را تحمی ــل كن ــد ،كارفرم ــا را
ب ــه پ ــای می ــز محاكم ــه بكش ــد ،فس ــاد و رش ــوه خ ــواری نهاده ــای حكومت ــی را افش ــاء
كن ــد ،ش ــوراهای اس ــﻼمی كار و نهاده ــای زرد دولت ــی را ج ــارو كن ــد ،تع ــرض ب ــورژوازی و
دس ــتگاه ﴎك ــوب آن را عق ــب بزن ــد و امنی ــت ره ــﱪان و آژیتاتوره ــای كارگ ــری خ ــود را
تامی ــن كن ــد .هفتتپ ــه نش ــان داد ك ــه ای ــن ام ــر ،كام ــﻼ عمل ــی اس ــت و در گ ــرو درای ــت
کارگــران پیــﴩو و التــزام اینــدگان کارگــران بــه ﴐورت ســازماندهی و تنظیــم
مجمععموم ــی و یكپارچهك ــردن ق ــدرت اتح ــاد كارگ ـران در ای ــن ظ ــرف اس ــت .كارگ ــر
هفتتپ ــه تنه ــا ب ــا تكی ــه ب ــر ای ــن خ ــرد جمع ــی و اتح ــاد قدر ن ــد در مجمععموم ــی
ب ــه نقط ــه ق ــدرت خ ــود پ ــی پ ــرده اس ــت و آگاهت ــر و ب ــا تجربهت ــر ش ــده اس ــت .تنه ــا ب ــا
تکی ــه ب ــه ای ــن آگاه ــی و تجرب ــه جمع ــی اس ــت ک ــه ج ــای ه ــر این ــده دستگیرش ــده را
دهه ــا این ــده دیگ ــر پ ــر میكنن ــد و س ــنگر و ســكو را نگ ــه میدارنــد.
هفتتپ ــه نش ــان داد ك ــه كارگ ــر در جامع ــه ب ــه تنهای ــی و ب ــدون س ــنگر فاق ــد ق ــدرت
اس ــت و ب ــه جای ــی یرس ــد؛ كارگ ــری ك ــه منتظ ــر اعج ــاز از ط ــرف كارفرم ــا و حاكمی ــت
اس ــت ،كﻼه ــش پ ــس معرك ــه اس ــت؛ نش ــان داد ك ــه ق ــدرت واقع ــی كارگ ــر در اتح ــاد و
بههمبافتهشــدنش در ظــرف طبقاتــی خــود اســت .ایــن آن چشــماندازی اســت
كــه ســایر بخشهــای كارگــری از جملــه كارگ ـران نفــت ،راه آهــن ،خودروســازیها،
كارگــران بــرق و پﱰوشــیمیها جهــت اعــ ل قــدرت خــود بــر كارفرمــا و »تعهــد«
حاكمیــت بــه »وعدههایــش« را بــه پی ــروزی میرســاند؛ ایــن آن چهارچوبــی اســت
ك ــه خش ــت پی ــروزی طبق ــه كارگ ــر ای ـران روی آن چی ــده میش ــود.

٢

پروپاگاند جنگى
حزب دمكرات كردستان عراق و پكك
اخیـرا شــاهد تبلیغــات و پروپاگانــد جنگــی همــه جانبــه ای میــان حــزب دمکـرات کردســتان
عراق)جریــان بارزانــی( و پ ک ک و همزمــان جمــع اوری و جابجایــی نیروهــای نظامــی
آنهــا ،در کردســتان عــراق هســتیم .ماجرایــی کــه باعــث هــراس و نگرانــی مــردم کردســتان
عــراق شــده اســت .نگرانــی بــه حــق از تبدیــل محــل کار و زندگــی آنهــا بــه جنــگ و
کشمکشــی کــه اگــر ﴍوع شــود ﴎانجــام فاجعــه بــاری خواهــد داشــت.
جریــان بارزانــی حضــور پ ک ک در مناطــق تحــت ســلطه خــود را عامــل ناامنــی ایــن
منطقــه و کشــاندن جنــگ ترکیــه و پ ک ک بــه کردســتان ع ـراق میدانــد .آنهــا خواهــان
محــدود شــدن حضــور پ ک ک در ایــن مناطــق و برگش ـ آنهــا بــه پایگاههــای خــود در
قندیــل و تــرک خــاک کردســتان ع ـراق انــد .ایــن مســئله بدنبــال توافقــات اخیــر دولــت
ع ـراق و حکومــت اقلیــم کردســتان و مشــخصا جریــان بارزانــی ،از جملــه توافــق بــر ﴎ
کنــﱰل کامــل شــنگال زیــر نظــر دولــت مرکــزی و وعــده پرداخــت بودجــه ای بــه حکومــت
اقلیــم و پــاره ای توافقــات دیگــر ،در ﴍایطــی کــه پ ک ک و حشدالشــعبی هــر دو در ایــن
منطقــه حضــور دارنــد ،جــدی تــر شــده اســت .پ ک ک متقابــﻼ حضــور در شـ ل کردســتان
عـراق را ضامــن حفــظ امنیــت نیروهــای خــود در مناطــق اردوگاهــی در دامنــه هــای قندیــل
دانســته و بعنــوان نیرویــی کــه در دفــاع از مــردم شــنگال نقــش جــدی داشــته ،خــود را
محــق و مجــاز بـرای حضــور در ایــن منطقــه میدانــد .تخاصـ ت جریــان بارزانــی و پ ک ک
بــه عنــوان دو نیــرو و دو قطــب اصلــی ناسیونالیســم کــرد در منطقــه امــری جدیــد نیســت.
ایــن دو جریــان مدتهــا اســت در تحــوﻻت و بحـران خاورمیانــه در میــان قطــب بنــدی هــای
دول منطقــه ،بارزانــی بــه عنــوان متحــد ترکیــه و پ ک ک در قطــب ایـران ،قـرار گرفتــه انــد.
جنــگ و کشــمکش امــروز و افزایــش تنــش مابیــن ایــن دو نیــرو ،اساســا ناشــی از کشــمکش
منطقــه ای میــان دولتهــای ترکیــه ،ایــران و عـراق اســت.
امــا و مســتقل از ادعاهــای ایــن دو نیــرو و متحدیــن محلــی و منطقــه ای شــان ،جــدال
و کشــمکش ایــن دو نیــرو ،ﴎ ســوزنی بــه منافــع مــردم کارگــر و زحمتکــش در کردســتان
ع ـراق ،ترکیــه و ...مربــوط نیســت .از زاویــه منفعــت و امنیــت مــردم در کردســتان عـراق،
ســنگربندی و کشــمکش و جنــگ اینهــا علیــه هــم ،ربطــی بــه تامیــن امنیــت و آســایش
مــردم ایــن مناطــق نــدارد .خصومــت و کشــمکش میــان ایــن دو نیــروی ناسیونالیســت کــرد
بـرای تامیــن منافــع خــود ،اعـ ل حاکمیــت ارتجاعــی خــود بــر مناطــق مختلــف و بعــﻼوه
تابعــی از نیــاز دولــت هــا و قــدرت هــای منطقــه ای متحــد آنهــا در جنگهــای نیابتــی در
ایــن منطقــه اســت .نــه پ ک ک اینــده و مدافــع مــردم کــرد زبــان در منطقــه اســت و
نــه جریــان بارزانــی .ایــن دو جریــان و همــه احـزاب رنگارنــگ ناسیونالیســت کــرد ،نــه تنهــا
ﴎ ســوزنی بــه دنبــال تامیــن رفــاه و امنیــت و آزادی مــردم زحمتکــش در کردســتان عـراق
و منطقــه نیســتند ،کــه بعــﻼوه خــود عامــل تباهــی ،فقــر و محرومیــت ایــن مــردم انــد.
ســنگ امنیــت زندگــی مــردم کردســتان را بــه ســینه زدن آنهــم از جانــب جریــان بارزانــی
و دولــت اقلیــم کــه ســه دهــه اســت عامــل اصلــی ناامنــی ،محرومیــت و فقــر بــی انتهــای
مــردم کردســتان عـراق اســت ،عمیقــا ریاکارانــه اســت .مــردم کردســتان روزانــه بـرای تامیــن
ابتدایــی تریــن حقــوق حقــه خــود بــا احـزاب ناسیونالیســت کــرد کــه اکنــون بــر ایــن منطقــه
حاکمنــد ،در جنــگ و جــدال انــد.
از زاویــه منافــع و امنیــت مــردم در ــام ایــن مناطــق ،نــه کشــمکش ترکیــه و ایران و ســوریه
و عـراق و عربســتان در خدمــت امنیــت و رفــاه و آســایش آنــان اســت ،نــه ماموریــت هــای
احـزاب ناسیونالیســت متحــد دول درگیــر در ایــن قطــب بنــدی هــای منطقــه ای و جهانــی.
جریــان بارزانــی ،پ ک ک ،اتحادیــه میهنــی و همــه اح ـزاب و جریانــات ناسیونالیســتی در
منطقــه ،در کنــار دول مرتجــع از جمهــوری اســﻼمی تــا دول تهــای ترکیــه عـراق و ســوریه،
مســتقل از هــر کشمکشــی کــه بــا هــم دارنــد ،همگــی عاملیــن ناامنــی ،جنــگ و خانــه
بدوشــی ،فقــر و بیــکاری و گرســنگی مــردم محــروم در ایــن منطقــه هســتند.
امــروز ایــن واقعیــت کــه پ ک ک متحــد جمهــوری اســﻼمی و حــزب بارزانــی متحــد
ترکیــه اســت ،اینکــه همــه احـزاب ناسیونالیســت کــرد از احـزاب کــردی در ایـران تــا حــزب
طالبانــی ،همگــی در جبهــه دولتهــای منطقــه ای ســنگر گرفتــه انــد و حیــات و م تشــان
ربطــی بــه منافــع ،امنیــت و آســایش و خوشــبختی مــردم نــدارد ،غیــر قابــل انــکار و پوشــش
اســت .منفعــت »کــرد« نــزد اینهــا ،منفعــت حســاب هــای بانکــی و قــدرت ﴎان خودگـ رده
»کــرد« اســت.
دفــﱰ کردســتان حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( ،ناامــن کــردن محــل کار و زندگــی
مــردم زیــر هــر عنوانــی را محکــوم و مــردم کردســتان در همــه مناطــق را بــه مبــارزه و
اعــﱰاض علیــه مزاحمــت هــا ،قلــدری هــا ،زورگویــی و اخــاذی هــای همــه آنهــا علیــه مــردم
زحمتکــش فرامیخوانــد.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ٩نوامﱪ ۲۰۲۰
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آمریكا و عروج و سقوط ت رامپ...

چه ــار س ــال پ ــس از ع ــروج ت رام ــپ و ت رامپیس ــم ،م ــردم امری ــکا دس ــت ردی ب ــه
ســینه ایــن ســاختار شــکنی دســت راســتی و اولــﱰا ارتجاعــی زدنــد .ت رامــپ
شکس ــت خ ــورد ام ــا جامع ــه امری ــکا را قطب ــی ت ــر از همیش ــه ،ب ــا ش ــکافهای عمی ــق
اجت عــی و طبقاتــی ،بــا یــک راســت میلیتانــت و مدعــی قــدرت ،بــا مردمــی
فق ــر زده ت ـر ،مح ــروم ت ـر ،مردم ــی ک ــه ک ــرور ک ــرور قربان ــی کرون ــا و پیامده ــای
آن میش ــوند ،مردم ــی خش ــمگین و ﴎخ ــورده ام ــا تهیی ــج ش ــده و آم ــاده جن ــگ،
ب ــه ج ــا گذاش ــت.
ت ــا جائیک ــه ب ــه امری ــکا برمیگ ــردد ،پای ــان انتخاب ــات ریاس ــت جمه ــوری ،آغ ــاز دور
جدیــدی از معضــﻼت و کشمکشــهای سیاســی و اجت عــی در امریــکای شــقه
ش ــقه ش ــده اس ــت .ام ــروز تبدی ــل »ی ــک امری ــکا ،دو مل ــت« ب ــه »ی ــک امری ــکا ،ی ــک
مل ــت« ،پای ــان دادن ب ــه ش ــکافهایی ک ــه میتوان ــد ب ــه خش ــن تری ــن ش ــکل آن ،چ ــه
در ابع ــاد »قانون ــی« و دیپل تی ــک و »م ــﴩوع« و چ ــه »غی ــر قانون ــی« و خیابان ــی و
»غی ــر م ــﴩوع« ،ﴎب ــاز کن ــد ،مهمﱰی ــن اولوی ــت هیئ ــت حاکم ــه امری ــکا و بای ــدن،
»برن ــده« ای ــن انتخاب ــات ،اس ــت.
از طــرف دیگــر مردمــی کــه بــرای
تقاب ــل ب ــا نژادپرس ــتی سیس ــت تیک و
س ــاختاری ،ب ــه امی ــد قب ــول مس ــئولیت
دولــت در قبــال کرونــا از ایمنــی
پزشــکی و طــب رایــگان تــا بیــکاری
و فق ــر ناش ــی از آن ،ب ــه امی ــد عدال ــت
اجت عــی و مقابلــه بــا راسیســم و
هم ــه آن گن ــد و کثافات ــی ک ــه ت رام ــپ
این ــده آن ب ــود ،ب ــه بای ــدن رای دادن ــد،
بای ــدن و سیاس ــتها و اقدام ــات عمل ــی
او را زیــر نظــر دارنــد.
ایــن مــردم زیــر فقــر و تبعیــض و
نژادپرســتی و کرونــا خــورد شــده و
شــقه شــقه شــده را بــا وعــده هــای
پــوچ و پــز »مــن اینــده التیــام زخمهــا هســتم« یتــوان راضــی کــرد.
در ابعــاد جهانــی امــا شکســت ت رامــپ معانــی دیگــر و پیامدهــای دیگــری
خواه ــد داش ــت .برخ ــﻼف تبلیغ ــات میدی ــای رس ــمی و ادعاه ــای بای ــدن و ح ــزب
دمکــرات جهــان پســا ت رامــپ ،الزامــا جه ــان آرام ــﱰ و صلــح آمیزتــری نخواهــد
ب ــود .برعک ــس سیاس ــت »بازگش ــت امری ــکا ب ــه جامع ــه جهان ــی« و »کس ــب مج ــدد
موقعی ــت برت ــر امری ــکا در دنی ــا« ،اس ــم رمــز س ــهم خواه ــی بیش ــﱰ امری ــکا در
جه ــان ،ک ــه ام ــروز از ط ــرف ح ــزب دمک ـرات عن ــوان میش ــود ،میتوان ــد ب ــوی ب ــاروت
و خ ــون و جن ــگ بده ــد.
اع ــﻼم بازگش ــت امری ــکا ب ــه س ــازمان جهان ــی بهداش ــت و پی ـ ن پاری ــس و بهب ــود
رابط ــه ب ــا نات ــو و اروپ ــا اساس ــا در راس ــتای همی ــن سیاس ــت عموم ــی »بازگردان ــدن
اعتب ــار ب ــه امری ــکا« و اساس ــا تجدی ــد نظ ــر در سیاس ــتهای »اف راط ــی« ت رام ــپ و
پای ــان دادن ب ــه »تقابله ــای ن ــاﻻزم« اس ــت .سیاس ــتهای پای ــه ای و ادام ــه »تقابله ــای
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ﻻزم« ،ب ــدون عروتیزه ــا و رفت ــار نامتع ــارف و ﳌپنان ــه
ت رام ــپ ،برج ــای خ ــود باق ــی خواه ــد مان ــد .وع ــده ه ــای
ح ــل مس ــئله فلس ــطین ،بازگش ــت امری ــکا ب ــه برج ــام و
ک ــم ک ــردن فش ــار ب ــه ای ـران ،پای ــان جن ــگ اقص ــادی ب ــا
چی ــن و تقاب ــل ج ــدی ب ــا روس ــیه هم ــه و هم ــه تابع ــی
از سیاس ــت عموم ــی ت ــر ح ــزب دمک ـرات امری ــکا اس ــت.
تاثیــرات شکســت ت رامــپ در جهــان نــه از زاویــه
ش ــیفت در سیاس ــتهای خارج ــی دول ــت امری ــکا ،ک ــه از
زاوی ــه تاثی ـرات اجت ع ــی آن ب ــر عق ــب ران ــدن و تضعی ــف نیروه ــای اول ـﱰا راس ــت
ارتجاع ــی و پوپولیس ــت در اروپ ــا و ک ــم ک ــردن فش ــار آن ــان ب ــه اتحادی ــه اروپ ــا ،از
زاوی ــه تاثی ـرات اجت ع ــی آن ب ــر موقعی ــت متحدی ــن ت رام ــپ مانن ــد نتانیاه ــو و
جانس ــون و  ....در مقاب ــل نارضایت ــی و اع ـﱰاض رادی ــکال از پائی ــن ،بای ــد دی ــد .ش ــعار
»بع ــد از ت رام ــپ نوب ــت نتانیاه ــو اس ــت« در اﴎائی ــل و »بع ــد از ت رام ــپ نوب ــت
جانس ــون اس ــت« در بریتانی ــا ،ف ــوری تری ــن پیامده ــای ف ـرا امریکای ــی شکس ــت
ت رام ــپ و ای ــن پوپولیس ــم راس ــت اس ــت.
ت رام ــپ در انتخاب ــات امری ــکا شکس ــت خ ــورد ام ــا ت رامپیس ــم ،بعن ــوان راس ــت ترین
و ارتجاعــی تریــن نــوع اعــﱰاض
بــه ســاختار سیاســی موجــود و
»متعــارف« ،بــا زمخــت تریــن و
ﳌپنانــه تریــن بیــان و روشــها،
بعن ــوان جنبش ــی ب ـرای مه ــار ک ــردن
ای ــن اع ـﱰاض و ﴎخوردگ ــی و نف ــرت
مــردم از سیســتم حاکــم و تبدیــل
آن ب ــه نف ــرت قوم ــی ،مل ــی ،جنس ــی
و مذهبــی و نــژادی ،بــه شــقه
شــقه کــردن صــف همیــن مــردم
معــﱰض بــه وضعیــت موجــود ،در
امری ــکا ریش ــه دوان ــده اس ــت .ام ــروز
نژادپرســتی ،راسیســم ،ضدیــت
بــا ب رابــری زن ،فرهنــگ مذهبــی
و مردســاﻻرانه ،ناسیونالیســم در
ارتجاعــی تریــن شــکل آن ،ضدیــت بــا »خارجــی« و  ....همــه و همــه قویــﱰ،
عریانــﱰ و بخشــا ســازمان یافتــه تــر در جامعــه و در ســاختار اداری و قانونــی
امریــکا ریشــه دوانــده اســت.
پی ــروزی بای ــدن ب ــا تف ــاوت دو درص ــد از ت رام ــپ و آراء ب ــاﻻی ت رام ــپ ،بی ــان ای ــن
واقعی ــت و بیانگ ــر اوض ــاع بح ران ــی امری ــکا اس ــت.
نــه بایــدن و نــه حــزب دمکــرات و کنگــره و  ...رســالت و ظرفیــت عقــب زدن
ت رامپیســم و ریشــه کــن کــردن آن را ندارنــد .کارشــان ایــن نیســت وعلیرغــم
ادعاهایشــان بــرای ایــن تقابــل ریشــه ای بــه قــدرت نرســیده انــد .ایــن امــر
جنبش ــی عمی ــق ،رادی ــکال ،اجت ع ــی و عدالتخواهان ــه اس ــت .جنبش ــی ک ــه نش ــانه
ه ــای آن در تح ــرکات اخی ــر در امری ــکا دی ــده میش ــد .جنبش ــی ک ــه بای ــد ن ــه فق ــط
در مقابــل ت رامپیســم کــه در مقابــل سیســتم و ســاختاری کــه ت رامــپ ادعــای
مقابل ــه ب ــا آن ـرا داش ــت ــام ق ــد بایس ــتد و آن ـرا ب ــه ج ــدال بکش ــد .جدال ــی ک ــه
ت رام ــپ و ت رامپیس ــم آن ـرا مه ــار ک ــرده و ب ــه تعوی ــق انداخ ــت!

ت رامپ در انتخابات امریکا شکست خورد اما ت رامپیسم بعنوان راست ترین و ارتجاعی ترین نوع اعﱰاض به ساختار سیاسی موجود و متعارف با
زمخت ترین و ﳌپنانه ترین بیان و روشها بعنوان جنبشی ب رای مهار کردن این اعﱰاض و ﴎخوردگی و نفرت مردم از سیستم حاکم و تبدیل آن به نفرت
قومی ملی جنسی و مذهبی و نژادی به شقه شقه کردن صف همین مردم معﱰض به وضعیت موجود در امریکا ریشه دوانده است
امروز نژادپرستی راسیسم ضدیت با برابری زن فرهنگ مذهبی و مردساﻻرانه ناسیونالیسم در ارتجاعی ترین شکل آن ضدیت با خارجی و همه و
همه قویﱰ عریانﱰ و بخشا سازمان یافته تر در جامعه و در ساختار اداری و قانونی امریکا ریشه دوانده است
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»تيزهوشان« نظام و
»گشودن درهاى آينده«
فواد عبداللهی
گــزارش هولنــاك اسوشــیتدپرس همــراه بــا عكســی از
گورس ــتان »بهش ــت زه ـرا« ك ــه دیگ ــر ت ــوان دف ــن کشتهش ــدگان
وی ــروس کرون ــا را ن ــدارد ،نف ــس در س ــینه میلیونه ــا انس ــان را
حب ــس میكن ــد .ش ـ ر اجس ــادی ک ــه روزان ــه ب ــه ای ــن گورس ــتان
منتقــل میشــود دو ب رابــر افزایــش یافتــه اســت .بــر اســاس
آمــار رســمی تاکنــون دســتکم چهلهــزار نفــر در اثــر
ویــروس کرونــا در ایــران جــان خــود را از دســت دادهانــد و
ح ــدود نیم ــی از ای ــن کشتهش ــدگان فق ــط مرب ــوط ب ــه ته ـران ب ــوده اس ــت .در
به ــار گذش ــته مقام ــات و بانی ــان اصل ــی و رس ــمی ای ــن هولوكاس ــت در حاكمی ــت
اع ــﻼم کردن ــد ک ــه پان ــزده ه ــزار ق ــﱪ جدی ــد در گورس ــتان »بهش ــت زه ـرا« آم ــاده
خواه ــد ش ــد ک ــه نس ــبت ب ــه س ــالهای معمول ــی گذش ــته قری ــب پن ــج ه ــزار ق ــﱪ
بیش ــﱰ اس ــت .تصاوی ــر از افزای ــش بیس ــابقه گوره ــای جدی ــد در ای ــن گورس ــتان
خ ــﱪ میدهن ــد ک ــه ه ــر کدامش ــان قادرن ــد س ــه جس ــد را در خ ــود ج ــای دهن ــد.
تص ــور اینك ــه »مش ــیت اله ــی« كرون ــا ب ــه پش ــتوانه »اقتص ــاد مقاومت ــی« نظ ــام،
چن ــان »اش ــتغالزا« از آب درآم ــده اس ــت ك ــه ب ــر م ـ هولوكاس ــت ،بی ــكاری ،فق ــر
و گرس ــنگی روزاف ــزون م ــردم ،ام ــر كف ــن و دف ــن و حم ــل اجس ــاد را ب ــه س ــطح ی ــك
كاس ــبی ن ــان و آب ــدار ب ـرای حاكمی ــت ارتق ــاء داده باش ــد ،در »عق ــل« هیچك ــس
ج ــز نظ ــام »كارآفرین ــان« و »جهادی ــون« یگنج ــد .ب ــه ج ـرات میت ــوان گف ــت
كــه بعــد از كشــتار سیســت تیك صدهــا هــزار نفــر از مخالفیــن سیاســی
جمه ــوری اس ــﻼمی در ط ــول چه ــل س ــال گذش ــته بهتوس ــط دس ــتگاه حاكمی ــت
و دفــن دســتهجمعی عزیزتریــن انســاها در »لعنــت آبادهــا« و خاورانهــا،
ام ــروز ش ــاهد »گش ــایش« و »اصﻼح ــات« دیگ ــری از ه ـ ن س ــنخ توس ــط آقای ــان
ب ــا پش ــتوانه »مش ــیت اله ــی« كرون ــا هس ــتیم .ارتق ــاء از پیش ــه ج ــﻼدی دی ــروز
در پنــاه خمینــی بــه »كارگــزاران ســازندگی« امــروز در پنــاه كرونــا ،كــ كان
نیــاز بــه »كارشــناس« و »مهنــدس« و ســپاه و جهــادی و دولــت و اســتبداد و
س ــازمان اطﻼع ــات مخ ــوف دارد .تف ــاوت ام ــروز ب ــا دی ــروز اینس ــت ك ــه اس ــتبداد
و ﴎك ــوب و هولوكاس ــت تنه ــا در اش ــكالی مش ــابه ،خ ــود را بازتولی ــد میكن ــد.
از ای ــن نقط ــه نظ ــر» ،مش ــیت اله ــی« كرون ــا تنه ــا اس ــم رم ــز ای ــن »بازس ــازی و
حف ــظ نظ ــام« و »عب ــور ب ــه س ــﻼمت« آن اس ــت» .اصﻼحطلب ــان« و »كارشناس ــان«
و »فیلســوفان« مجــاز و حكومتــی هــم كــه مشــغول دفــن دیســكورس
»ای رانش ــهری« در ی ــك ات ــاق تاریكان ــد ،مرت ــب میگوین ــد ك ــه مه ــم نیس ــت ك ــه
گلول ــه ب ــا چ ــه فاصل ــهای از ش ـ گذش ــت؛ ی ــک میلیم ــﱰ و ی ــا  ۱۰م ــﱰ؛ مه ــم ای ــن
اس ــت ک ــه ب ــه ت ــو برخ ــورد نک ــرد!
هج ــوم اخی ــر گلهه ــای »جهادی ــون« ب ــا دس ــتور »ول ــی فقی ــه« تح ــت عن ــوان
»مب ــارزه ب ــا كرون ــا و گ ران ــی« ب ــه بی رس ــتانها و مح ــﻼت زیس ــت و كار م ــردم
در »كمــك« بــه دفــن ﴎیــع اجســاد ،گویــای ســفتكردن كمربنــد حاكمیــت
توســط »نظامیــان« در مقابــل فــاز بعــدی تحــوﻻت در جامعــه ایــران اســت؛
دان ــش سیاس ــی باﻻی ــی یخواه ــد ك ــه نش ــان داد اینه ــا امدهان ــد ك ــه ب ــر م ـ
كش ــتار كرون ــا ،جامع ــه را در ف ــاز »ﴎزمی ــن جزامی ــان« مس ــخ و مرع ــوب كنن ــد
و خش ــم و انزج ــار فروخفت ــه م ــردم را ب ــه حاش ــیه ب رانن ــد؛ ش ــاخصها و كده ــای
ایــن هــدف مشــخص ،تعــرض حاكمیــت بــه معیشــت و رفــاه مــردم اســت.
وعدهه ــای ﴎخرم ــن ح ی ــت معیش ــتی حکوم ــت ب ـرای م ــوج عظی ــم بی ــكاران
عمل ــی نش ــده اس ــت و ق ـرار ه ــم نیس ــت اج رای ــی بش ــود .ی ــك ون ــه ﴎانگش ــتی
طبــق آمــار خودشــان مــوج عظیــم جمعیــت زنانــی هســتند كــه در همیــن
م ــدت ش ــیوع كرون ــا از كار خ ــود بی ــكار ش ــدهاند و ب ـرای ام ـرار مع ــاش راه ــی ج ــز
دستفروش ــی در س ــطح ش ــهر و در واگنه ــای م ــﱰو ندارن ــد .دستفروش ــی تنه ــا در
ته ـران ب ــه نس ــبت پارس ــال دو ب راب ــر افزای ــش پی ــدا ك ــرده اس ــت .افزای ــش پدی ــده
اعتی ــاد و تنفروش ــی ،خش ــونت و خودكش ــی ه ــم ان ــد ك ــه ﴎ ب ــه فل ــك كش ــیده

اس ــت .ب ــاروت نف ــرت و انزج ــار م ــردم از حاكمیت ــی ك ــه ج ــز فق ــر و بی ــكاری و
كش ــتار چی ــزی در چنت ــه ن ــدارد ،نیازمن ــد حض ــور »پررن ــگ جهادی ــون قهرم ــان«
همیش ــه در صحن ــه اس ــت ك ــه خنث ــی ش ــود؛ ش ــكاف می ــان م ــردم و حاكمی ــت
بایــد بــا تســخیر فضــا و اعــ ل روانشناســی ارعــاب توســط بــازوی نظامــی
حاكمی ــت ،پ ــر ش ــود ت ــا رودخان ــه »جنب ــش س ــازندگی« آقای ــان ب ــدون دس ــت ان ــداز
و مقاوم ــت ب ــه گورس ــتان م ــردم خت ــم ش ــود .ای ــن س ــناریوی »تیزهوش ــان« نظ ــام
ب ـرای عب ــور از بح ـران حكومت ــی و »گش ــودن دره ــای آین ــده« اس ــت.
ام ــا تص ــور نكنی ــد ك ــه »ب ـرادران« ﴎازی ــر ش ــدهاند ك ــه دوب ــاره »مل ــت« را ب ــه ای ــن
»ارش ــاد« كنن ــد ك ــه مهن ــدس اصل ــی فﻼك ــت م ــادی و معن ــوی ام ــروز ن ــه حاكمیت
بلك ــه »مش ــیت اله ــی« كرون ــا اس ــت و بای ــد ب ــا آن ح ــاﻻ حاﻻه ــا س ــاخت! خی ـر؛
حت ــی مغزه ــای علی ــل »ب ـرادران« ه ــم پ ــی بردهان ــد ك ــه یت ــوان م ــردم را قان ــع
ك ــرد ك ــه ب ــا كرون ــا و مس ــببین سیس ــت تیك آن در حاكمی ــت س ــاخت؛ ك ــه م ــردم
رویــای زندگــی بهــﱰ و آینــده درخشــان را از فكرشــان بیــرون كننــد! كــه بــا
بی ــكاری و ن ــداری و ی ــك حلب ــی روغ ــن نبات ــی و ی ــك كیل ــو پی ــاز و س ــیب زمین ــی و
پرتق ــال س ــاخت! ك ــه از »ﴐی ــح« طل ــب ش ــفا و گش ــایش در زندگ ــی ك ــرد! ك ــه ب ــا
رش ــوهدادن و رش ــوهگرف »انج ــام وظیف ــه« ك ــرد! ك ــه پش ــت مفاهی ــم دروغی ــن
»مناف ــع مل ــی« س ــنگر گرف ــت و ش ــاهد گرس ــنگی و فق ــر و بی ــكاری مضاع ــف
م ــردم ب ــود! ك ــه گ ــول ب ــازار ش ــبه روش ــنفك رانی را خ ــورد ك ــه ب ــر محن ــت م ــردم
صفحهه ــا س ــیاه كردن ــد ت ــا قانو ن ــدی اس ــتبداد در حاكمی ــت ب ــورژوازی ای ـران را
فوتوش ــاپ كنن ــد ك ــه اگ ــر ای ـران ب ــه »ك ــره جنوب ــی« تبدی ــل ش ــود ،ﴎزمینش ــان
آب ــاد خواه ــد ش ــد و ب ــه قافل ــه ــدن خواهن ــد پیوس ــت!
خی ـر؛ حض ــور س ــپاه و نظامی ــان ب ــه صحن ــه »مب ــارزه ب ــا كرون ــا و گ ران ــی« ش ــوخی
بی ــش نیس ــت؛ ب ـرای نظام ــی ك ــه ش ــپلق س ــیلی دی ـ ه  ۹۶را در گ ــوش خ ــود دارد
و دری ــای كیفرخواس ــت ﴎاﴎی طبق ــه كارگ ــر ای ـران ح ــول مس ـ له معیش ــت و
رف ــاه را دی ــده اس ــت ،ش ــلكردن ﴎ كیس ــه از ب ــاﻻ ه ـ ن و هج ــوم ش ــهروندان از
پایی ــن و ﴎنگونك ــردن كام ــل حاكمی ــت ه ـ ن! گس ــیل گلهه ــای امنیت ــی نظ ــام
ب ــه می ــان م ــردم تنه ــا ب ــه منظ ــور صحنهآرای ــی ب ـرای كن ــﱰل پتانس ــیل ﴎنگون ــی
كام ــل نظ ــام توس ــط م ــردم اس ــت .آرای ــش اخی ــر نظامی ــان جمه ــوری اس ــﻼمی،
ص ــدای پ ــای كل ب ــورژوازی ای ـران جه ــت مقابل ــه آخ ــر ب ــا كمی ــن طبق ــه كارگ ــر و
هج ــوم محروم ــان ب ـرای ت ــﴫف قلع ــه سیاس ــی حاكمی ــت اس ــت .آنك ــه بخواه ــد
ای ـران پس ــا – كرون ــا را بازتعری ــف كن ــد بای ــد پ ــوزه ای ــن تع ــرض آش ــكار و عری ــان
كل حاكمی ــت را ب ــه زمی ــن ال ــد و از روی نع ــش آن پیروزمندان ــه بگ ــذرد.

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم و بدون خطر
سوسياليسم به چه منجﻼبى
بدل ميشود..
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شكست ت رامپ و تعمیق بح ران...
یک ــی از اولی ــن تاثی ـرات ای ــن شکس ــت را م ــی ت ــوان در بریتانی ــا و در ب ــه ه ــم
ریخ ـ بس ــیاری از ط ــرح و نقش ــه ه ــای اح ــزاب ب ــورژوازی پارﳌ ــان نش ــین در ای ــن
کشــور مش ــاهده کــرد .دو حــزب اصلــی ،ح ــزب محافظــه کار و حــزب کارگ ـر،
ه ــر دو برنام ــه خ ــود را ب ــر اس ــاس دنیای ــی ریخت ــه بودن ــد ک ــه ت رام ــپ ﴎک ــرده
آن ب ــود.
از یکطــرف جانســون ،بــا اتــکا بــه ﴎکردگــی ت رامــپ ،بــا دامــن زدن بــه
احساس ــات ناسیونالیس ــم و در ب ــوق و کرن ــا ک ــردن »توانای ــی ه ــای اقتص ــادی و
تجارت ــی بریتانی ــا« و تک ـرار ش ــعار »بریتانی ــا اول!« ،ب ــا اعت ـ د ب ــه نف ــس باﻻی ــی
دم از خــروج از اتحادیــه اروپــا بــدون هــر نــوع توافــق تجــاری و  ....زد ،بــر
طبــل »بــاز شــدن امکانــات جدیــد« و روابــط تجــاری تــازه بــا همتــای خــود
در آمری ــکا کوبی ــد و این ــدگان راس ــت اف راط ــی در دول ــت ،ب ــه ارائ ــه قوانین ــی
مش ــابه قوانی ــن »ض ــد مهاجرت ــی« ت رام ــپ چ ــون م نع ــت از ورود »خارجی ــان«
ب ــه »بهش ــت بریتانی ــا« ،دس ــت ب ــه س ــاخ دیواره ــای قانون ــی زده و ب ــر تبلیغ ــات
ش ــان علی ــه »ریخ ــت و پ ــاش ه ــای« دس ــت و پ ــا گی ــر اتحادی ــه اروپ ــا و  ...افزودن ــد.
ت ــا همی ــن ام ــروز ،مذاک ـرات می ــان این ــدگان دول ــت بریتانی ــا و اتحادی ــه اروپ ــا
در مــورد برگزیــت ،ه نطــور کــه انتظــار مــی رفــت ،پــس از  ۱۱مــاه »دوره
انتقالــی« ،همچنــان بــی نتیجــه مانــده اســت و در صــورت عــدم توافــق ،در
پای ــان مهل ــت یکس ــاله ،بریتانی ــا ب ــدون معاه ــده ای تج ــاری از اتحادی ــه اروپ ــا
خــارج خواهــد شــد .بــدون شــک ایــن مذاکــرات نیــز ،همچــون هــر رابطــه
تجارت ــی دیگ ــر ،من ــوط ب ــه یک ــﴪی ب ــده و بس ــتان ه ــا ،و دعوای ــی درون طبقات ــی
مــا بیــن طرفیــن مذاکــره مــی باشــد .امــا ،مهمــﱰ از ایــن ،در غیــاب ت رامــپ
و ح ی ــت وی از بریتانی ــا در مقاب ــل اتحادی ــه اروپ ــا ،ع ــدم دس ــتیابی ب ــه ی ــک
توافــق همــه جانب ــه و دو طرفــه ،بــورژوازی بریتانی ــا را در ﴍای ــط ب ــه ش ــدت
نامناس ــبی ق ـرار خواه ــد داد .تش ــخیص ای ــن ﴍای ــط نامناس ــب و مخاط ـرات جدی
خ ــروج ب ــدون تواف ــق ،ام ــروز حت ــی تندروتری ــن جن ــاح ه ــای ب ــورژوازی را رات ــب
محت ــاط ت ــر و دس ــت ب ــه عصات ــر ک ــرده اس ــت و پیش ــﱪد برگزی ــت را ب ــا س ــوالت
اساس ــی ت ــری روب ــرو ک ــرده اس ــت.
عــﻼوه بــر ایــن ،عقــب نشــینی
ه ــا و چرخ ــش ه ــای م ــداوم دول ــت
در رابطــه بــا کرونــا ،وعــده هــا و
ادعاهــای پــوچ دولــت در مقابلــه
ب ــا کرون ــا ،در نج ــات زندگ ــی م ــردم
و پیامدهــای اقتصــادی آن ،چنــان
جانســون و دولتــش را بــی اعتبــار
کــرده اســت کــه دیگــر حتــی ﴎ
وصــدای انیــدگان پارﳌانــی حــزب
محافظ ــه کار را ه ــم درآورده اس ــت.
افتضــاح سیاســت ه ــای تــا كنونــی
ایــن دولــت و عــدم توانایــی آن
در ارائ ــه حت ــی ط ــرح ه ــا و عمل ــی ک ــردن اقدامات ــی مش ــابه س ــایر کش ــورهای
اروپای ــی چ ــون ف رانس ــه و آﳌ ــان ب ــه ح ــدی رس ــیده اس ــت ک ــه دیگ ــر ادعاه ــای
توخالــی جانســون و کابینــه اش خریــداری نــدارد .امــروز بریتانیــا بیشــﱰین
تع ــداد کش ــته ش ــدگان ناش ــی از کرون ــا را در اروپ ــا دارد و در دنی ــا پ ــس از آمری ــکا،
برزیــل و هنــد ،در رتبــه چهــارم قــرار گرفتــه اســت.
در عی ــن ح ــال در ای ــن جامع ــه ،روز ب ــه روز ب ــه تع ــداد بی ــکاران اضاف ــه میش ــود،
فق ــر چن ــان افزای ــش یافت ــه ک ــه آن ـرا در پنج ــاه س ــال اخی ــر ب ــی س ــابقه اع ــﻼم
ک ــرده ان ــد ،و نارضایت ــی عموم ــی گس ــﱰش پی ــدا ک ــرده اس ــت .ای ــن وضعی ــت و
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شکس ــت انتخابات ــی یک ــی از پ ــر و پ ــا ق ــرص تری ــن
مدافع ــان برگزی ــت ،خال ــی ش ــدن صحن ــه از یک ــی
از عنــاﴏ راســت اف راطــی ،بــر پیشــﱪد پــروژه
برگزیــت ســایه ای از ابهــام ،تردی ــد و نگ ران ــی و
مخاط ـرات انداخت ــه اس ــت .برگزی ــت ام ــروز ،ب ــر
بســﱰ پاندمــی کرونــا ،دیگــر نــه بــرگ برنــده
انتخابات ــی ،بلک ــه یک ــی دیگ ــر از عوامل ــی اس ــت
ک ــه موقعی ــت جانس ــون و دولت ــش را دگرگ ــون و
ب ــا مخاط ـرات ج ــدی روب ــرو ک ــرده اس ــت.
اپوزیس ــیون پارﳌان ــی بریتانی ــا ،نی ــز ،وض ــع به ــﱰی
ن ــدارد .اگ ــر دی ــروز ح ــزب دمک ـرات آمری ــکا ،ب ــا اس ــتناد ب ــه شکس ــت انتخابات ــی
کوربی ــن در بریتانی ــا ،بای ــدن را در مقاب ــل برن ــی س ــندرز انتخ ــاب ک ــرد ،ح ــزب
لی ــﱪ نی ــز ،در پ ــس از انتخاب ــات اخی ــر ،ب ـرای تغیی ــر موقعی ــت انتخابات ــی خ ــود و
تبدی ــل ش ــدن ب ــه ح ــزب »ن ــه چ ــپ و ن ــه راس ــت ،بلک ــه س ــانﱰ« ،ک ــی ی ــر اس ــتارمر
را ب ــه ره ــﱪی خ ــود انتخ ــاب ک ــرد .انتخاب ــی ک ــه ق ـرار ب ــود ب ــه هرگون ــه تش ــابه
احت ل ــی ای ــن حــزب ب ــا کوربی ــن و چــپ پارﳌان ــی ،پای ــان دهــد .ﴎع ــت ایــن
جه ــت گی ــری ،و اب ـراز آش ــکار آن ب ــا مث ــﻼ انداخ ـ عک ــس »یه ــودی س ــتیزی« ب ــر
گ ــردن کوربی ــن ،ب ــه ح ــدی ب ــوده اس ــت ک ــه تع ــدادی از اتحادی ــه ه ــا را وادار ب ــه
هش ــدار علن ــی و رس ــمی ب ــه ره ــﱪی ح ــزب لی ــﱪ ک ــرده اس ــت .ظاه ـرا پی ــروزی
بای ــدن در انتخاب ــات امری ــکا چرخ ــش ب ــه راس ــت در ح ــزب کارگ ــر بریتانی ــا ،ب ـرای
پی ــروزی در انتخاب ــات آت ــی ،را موج ــه و م ــﴩوع میکن ــد.
اولی ــن ارتع ــاش شکس ــت ت رام ــپ در امری ــکا ب ــه بریتانی ــا رس ــید .دربریتانیای ــی
کــه برگزیــت و کرونــا ،بحــران سیاســی در بــاﻻ را دامــن زده بــود ،انتخابــات
امریــکا بــن بســت دول ــت بریتانیــا ،شــکاف در بــاﻻ و کشــمکش در درون دو
ح ــزب را ب ــه نقط ــه حساس ــی رس ــانده اس ــت .جامع ــه و مردم ــی ک ــه یکب ــار ب ـرای
مقابل ــه ب ــا راس ــت اف راط ــی ،ک ــه ب ــا عل ــم ک ــردن برگزی ــت ب ــر م ــوج ساختارش ــکنی
ســوار شــده بــود ،امیــد خــود را بــه بخــش دیگــری از »چــپ پارﳌانــی« گــره
زد و حــول آن گــرد آمــد ،نــا امیــد
از ایــن »چــپ« و اینبــار بــرای
م نع ــت از در ه ــم پاش ــیدن جامع ــه
و ب ــه ه ــم ریختگ ــی ،دوب ــاره راس ــت
را ب ــه ق ــدرت نش ــاند .ام ــا ای ــن هم ــه
واقعیــت نیســت .شکســت ت رامــپ
و راســت ساختارشــکن در امریــکا،
بــی آبرویــی جانســون ،ایــن ســمبل
راس ــت پوپولیس ــت ،ب ــن بس ــت ح ــزب
لی ــﱪ و چرخ ــش ب ــه راس ــت آن ،یکب ــار
دیگــر مســائل اساســی را روی میــز
جامعــه خواهــد آورد.
عــدم اعتــ د بــه بــاﻻ ،پوچــی
»دمک راســی پارﳌانــی« ،عــدم مقبولیــت کل ایــن ســاختار همچنــان پــا بــر
جاســت .پیــروزی ســانﱰ در حــزب لیــﱪ ،تیــر دیگــری بــه توهــم بــه »چــپ
پارﳌان ــی« ب ــود .ام ــروز ای ــن واقعی ــت ک ــه کلی ــد اصل ــی گ ــذر از ای ــن ب ــن بس ــت
تکــراری ،تنهــا در دســت طبقــه كارگــر و کمونیســتهای آن اســت در مقابــل
جامعــه قــرار گرفتــه اســت.
ع ــروج کمونیس ــم طبق ــه ای ک ــه ق ــادر اس ــت ای ــن دای ــره ممت ــد را بش ــکند و راه
حل ــی رادی ــکال ب ـرای تغیی ــر بنیاده ــای حاک ــم در مقاب ــل جامع ــه ب ـرای انتخ ــاب
ق ـرار ده ــد ،نی ــازی عاج ــل اس ــت.

دربریتانیایی که برگزیت و کرونا بح ران سیاسی در باﻻ را دامن زده بود انتخابات امریکا بن بست دولت بریتانیا شکاف در باﻻ و کشمکش در درون دو حزب را به
نقطه حساسی رسانده است جامعه و مردمی که یکبار ب رای مقابله با راست افراطی که با علم کردن برگزیت بر موج ساختارشکنی سوار شده بود امید خود را به
بخش دیگری از چپ پارﳌانی گره زد و حول آن گرد آمد نا امید از این چپ و اینبار برای م نعت از در هم پاشیدن جامعه و به هم ریختگی دوباره راست را به
قدرت نشاند اما این همه واقعیت نیست شکست ترامپ و راست ساختارشکن در امریکا بی آبرویی جانسون این سمبل راست پوپولیست بن بست حزب لیﱪ و
چرخش به راست آن یکبار دیگر مسائل اساسی را روی میز جامعه خواهد آورد
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