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پنجشنبه ها منترش ميشود

۳۳۳

وید! د  ھان  ان  کار

هفت تپه يعنى: قدرت از پايين 
و با اتحاد، اعمال مى شود

فواد عبداللهی

ــه،  ــران هفت تپ ــه كارگ ــت و متحدان ــت یك دس ــش از ده روز مقاوم بی

ــال آزادكــردن  ــه دنب ــران ب ــم زد؛ كارگ ــروزی شــیرین دیگــر را رق ــك پی ی

از كار  ایندگان شــان  ــه اخــراج  زنــدان، توط از  اینــدگان خــود 

ــن  ــه صح ــی ب ــی نظام ــه لشكركش ــل ب ــا توس ــتانداری و ب ــط اس توس

اینــدگان و همــكاران  و  و درهــم شكســتند  باطــل  را  كارخانــه 

ــه تفكیــك و  اخراجــی خــود را بــه صفــوف كارگــران برگرداندنــد؛ توط

اینــدگان صدیــق كارگــران هفــت تپــه از كارخانــه و محــل  پاكســازی 

ل حاكمیــت، بــه ســنگر اتحــاد و مقاومــت  كار توســط كارفرمــا و عــ

ــر مانــد؛ حق خواهــی  هفت تپه ای هــا اصابــت كــرد و نــازا و بی 

ــا تكیــه بــر اهــرم اتحــاد و زور طبقاتــی آنهــا، دنــده دیگــری  كارگــران ب

رو بــه جلــو در رشایــط امــروز مبــارزه طبقاتــی كار و رسمایــه در ایــران 

ــه و طبقــه كارگــر در  ــران هفت تپ ــا همین جــا كارگ عــوض كــرد. ت

ــرون  ــی بی ــگ طبقات ــن كشــمكش و جن ــر از ای ــرت و متحدت ــران قوی ای

آمده انــد؛ تــالش و مبــارزه جمعــی بــرای حــل مســائل مشــرتك و 

ــتگی و  ــه همبس ــی از روحی ــطح باالی ــود س ــه وج ــوط ب ــی من طبقات

آگاهگــری در صفــوف طبقــه كارگــر اســت. «اتحــاد، اتحــاد»، «تفكیــك 

نكنیــد، مــا زور داریــم»، «رشافــت و انســانیت طبقاتــی اســت»، 

ــه  ــن ب ــر توهی ــه كارگ ــن ب ــرد»، «توهی ی پذی ــت  ــرد، ذل ــر می می «كارگ

ــای همیــن واقعیــت اســت. ایــن  عــی انســان اســت» گوی شــعور اجت

ــت!  ــك گف ــد تربی ــروزی را بای پی

     بارقه هــای نــربد بــر رس بقــاء و معیشــت و رفــاه آغــاز شــده اســت 

و روز بــه روز تفكیــك بیشــرتی در صفــوف ارودی كار و اردوی رسمایــه 

ــرتش  ــه  گس ــکاری رو ب ــری، بی ــر و نابراب ــد؛ فق ــاد می كن ــران ایج در ای

و بی ثباتــی شــغلی، فســاد ســاختاری، ناکارآمــدی نظــم حاكــم و 

ــاز  ــت و نی ــی اس ــت نارضایت ــل انباش ــت از عوام ــن دس ــواردی از ای م

ــز  ــن را روی می ــدرت از پایی ل ق ــ ــن و اع ــاد از پایی ــنگر اتح ــه س ب

ــی  ع ــای اجت ــن عرصه ه ــر و فعالی ــه كارگ ــرشوان طبق ــربان و پی ره

ــاس  ــار و احس ــت فش ــه تح ــه جامع ــی ک ــت؛ در رشایط ــرار داده اس ق

ــرار دارد،  ــی ق ــت و رفــاه همگان له معیش ــ ــون مس ناایمنــی پیرام

ــای  ــدر اولویت ه ــه ص ــه ب ــجام جامع ــاء و انس ــت و بق ــن امنی تامی

ــرای معیشــت  ــارزه ب ــنگر مب ــروز س ــده می شــود. ام ــر ران ــه كارگ طبق

ــه  ــد ب ــاز می زن ــا رسب ــن آنه ــم از تامی ــه حاك ــا طبق ــه اساس ــاه ك و رف

ــت.  ــن زده اس ــه دام ــكار در جامع ــی آش ــگ طبقات ــمكش و جن ــك كش ی

     هفــت تپــه ثابــت كــرده اســت كــه چگونــه می تــوان مانــع ســقوط 

ــع از هــم  ــوان مان ــه می ت ــكاری شــد، چگون ــه دره فقــر و بی ــه ب جامع

ــه  ــت تفرق ــوان سیاس ــه می ت ــد، چگون ــی ش ع ــط اجت ــیخ رواب گس

ــه شكســت كشــاند؛ ... صفحــه۲ كارفرمــا و عوامــل دولــت را ب

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

پروپاگاند جنگى حزب دمكرات كردستان عراق و پ ك ك
خط رسمی اطالعیه دفرت كردستان حزب حكمتیست 

 شكست ترامپ و 
تعميق بحران در بريتانيا

امان كفا

ــپ  ــه ترام ــد. در حالیک ــجل ش ــکا مس ــپ در آمری ــی ترام ــت انتخابات ــره شکس  باالخ

کان از قبــول نتیجــه انتخابــات امنتــاع کــرده و از خــط و نشــان کشــیدن هــای خــود  کــ

ــکا،  ــواه در آمری ــوری خ ــرات و جمه ــزاب دمک ــداران اح ــت، رسدم ــیده اس ــت نکش دس

ــه  ــا و خیم ــان ه ــ داد و فغ ــان یاف ــان پای ــدن، خواه ــه بای ــک ب ــام تربی ــال پی ــا ارس ب

ــرق پوشــالی بنیادهــای  ــزش بیشــرت زرق و ب ــع ری ــا مان ــد ت ــازی ترامــپ شــده ان شــب ب

دمکراســی پارملانــی و «دمکراســی کشــور اول دنیــا» شــوند. از شکســت ترامــپ بعنــوان 

ــد.  ــی مینامن ــن دمکراس ــه ای ــرتام ب ــت را اح ــن شکس ــول ای ــی» و قب ــروزی دمکراس «پی

ــه سیاســی بیــن  ــکا، بلکــه در صحن ــه فقــط در آمری ــن شکســت، ن ــع ارتعــاش ای ــا مان ت

ــع  ــادر نشــد مان ن لحظــه رشوع شکســت خــورد و ق ــه از هــ ــی شــوند. تالشــی ک امللل

ــه٥ ــاش آن شــود. ... صفح ــیدن ارتع رس
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ــه ســطح معیشــت  چگونــه می تــوان ســدی در مقابــل هجــوم افسارگســیخته دولــت ب

ــن  ــن ابتدایی تری ــه تامی ــور ب ــت را مجب ــوان حاكمی ــه می ت طبقــه كارگــر بســت، چگون

عــی كــرد، و در یــك كالم چگونــه می تــوان سیاســت  مطالبــات و خدمــات اجت

پیشــگیرانه در مقابــل ایــن هجــوم بــه زندگــی احــاد جامعــه و طبقــه كارگــر را اتخــاذ 

ــرد.  ك

یــان مجمــع       هفــت تپــه نشــان داد كــه پیــچ و مهــره ســازه «معیشــت و رفــاه» بــر بن

ــد  ای ــش رو ب ــط پی ــود. رشای ــته می ش ــم و بس ــر تنظی ــه كارگ ــاد طبق ــی و اتح عموم

ــران در ســایر  ــردن كارگ ــی و متحدك ــنگر مجامع عموم ــردن س ــا ك ــرای برپ ــی» ب «فرصت

ــا  ــه هفت تپه ای ه بان ــارزات حق طل ــه مب ــنگری ک ــد، س ــر باش ــه كارگ ــای طبق بخش ه

د  را یكــی پــس از دیگــری بــه پیــروزی رســانده اســت. احســاس تعلــق طبقاتــی، اعتــ

ودهــای انســجام  ــه همــکاری و تعــاون از مهم تریــن  و مســئولیت پذیری و گرایــش ب

ــری  ــقاق، محدودنگ ــیختگی و انش ــد. گس ر می آی ــ ــه  ش ــا ب ــنگر هفت تپه ای ه در س

ــی در  ــا، جای ــط كارفرم ــر توس ــ كارگ ــدن و رسكارگذاش ــت رسدوان ــال، سیاس و انفص

ــت  ــی اس ــن عامل ــن تعیین كننده تری ــدارد. ای ــه ن ــت تپ ــارزات در هف ــازدم مب دم و ب

ــا  ــت ب ــی را در اردوی حاكمی ــت طبقات ــاه و منفع ــت و رف ــر رس معیش ــكاف ب ــه ش ك

ــد  ــرو ریخته ان ــت رس ف ــای پش ــرده اســت؛ پل ه ــدید ك ــر تش ــر ناگزی ــه كارگ اردوی طبق

ــده  ــك ش ــی تفكی ــت و حق خواه له معیش ــ ــر رس مس ــمن ب ــت و دش ــف دوس و ص

ــود،  ــدرت خ ل ق ــ ــی اع ــنگرهای واقع ــا و س ــر اهرم ه ــه ب ــا تكی ــدام ب ــر ك ــت، و ه اس

ــا  ــارزه ب ــن شــفافیت و حق خواهــی در مب ــد. ای بن ــربد می طل ــه مصــاف و ن ــری را ب دیگ

ــا هــم  ــه ت عــی اســت ك ــور اجت ــن فاكت ــی، مهم تری ــر مكانیســم مجمع عموم ــه ب تكی

ــت.  ــرده اس ــه ك ــران هفت تپ ــربد را ازآن كارگ ــن ن ــروزی در ای ــون پی اكن

بــه  دولــت  و  كارفرمــا  تســلیم  اســاس  كــه  داد  نشــان  هفت تپــه  تجربــه       

ــدرت از  ــرم ق ــر اه ــه ب ــر در تكی ــه كارگ ــرشوی طبق ــت پی ثبی ــاس ت ــان، اس تعهدات ش

ــمن  ــداوم دش ــرض م ــل تع ــ در مقاب ــیر سدبس ــا مس ــن تنه ــت؛ ای ــن اس ــن ممك ی پای

ــران  ــر ای ــه كارگ ــت. طبق ــه اس ــر در جامع ــاد كارگ ــی اح ــت و زندگ ــطح معیش ــه س ب

ــه ای كــه از اعتصابــات كارگــران اراك، هپكــو،  صاحــب چنیــن تجربــه غنــی اســت؛ تجرب

ــف  ــاء مختل ــه انح ــود را ب ــون خ ــته تاكن ــال گذش ــالل دو س ــه در خ ــت تپ ــوالد و هف ف

ــارزات  ــن حكــم تاریخــی در مب ــه كــرات ای ــه ب ــی ك ــوت رســانده اســت؛ تجربیات ــه ثب ب

ــز  ــزی ج ــون چی ــه «قان ــت ك ــان داده اس ــان را نش ــر در كل جه ــه كارگ ــه طبق بی وقف

تــوازن قــوا بیــن اردوی طبقــه كارگــر و اردوی دشــمنانش نیســت». ایــن حكمــی اســت 

ــر پیشــانی هــر مبــارزه و هــر ســنگر كارگــری در ایــران امــروز حــك شــده اســت  كــه ب

ــر  ــط كارگ ــط و فق ــاه، فق ــت و رف ــاء و معیش ــر رس بق ــمكش ب ــدال و كش ــه در ج ك

ــه  ــع طبق ــه نف ــارزه ب ــن مب ــردن ای ــود. یكپارچه ك ــدان ش ــروز می ــد پی ــد میتوان متح

كارگــر در گــرو فراهــم كــردن ظرفــی اســت كــه دخالــت مســتقیم و پیوســته كارگــران 

ــا و و  ــای كارفرم ه ه ــه توط ــی ك ــد؛ ظرف ــن كن ــی تامی ــارزه طبقات ــربد مب را در پیش

ــه را از  ــای معوق ــاند، حقوق ه ــروزی برس ــه پی ــد، اعتصــاب را ب ــی كن ــت را خنث حاكمی

ــا را  ــد، كارفرم ــل كن ــكاری را تحمی ــه بی ــرون بكشــد، بیم ــا بی ــت و كارفرم ــوم دول حلق

ــی را افشــاء  ــز محاكمــه بكشــد، فســاد و رشــوه خــواری نهادهــای حكومت ــای می ــه پ ب

ــورژوازی و  كنــد، شــوراهای اســالمی كار و نهادهــای زرد دولتــی را جــارو كنــد، تعــرض ب

ــد و امنیــت رهــربان و آژیتاتورهــای كارگــری خــود را  دســتگاه رسكــوب آن را عقــب بزن

ــه نشــان داد كــه ایــن امــر، كامــال عملــی اســت و در گــرو درایــت  تامیــن كنــد. هفت تپ

اینــدگان کارگــران بــه رضورت ســازمان دهی و تنظیــم  ــزام  یــرشو و الت کارگــران پ

ــر  ــن ظــرف اســت. كارگ ــران در ای ــاد كارگ ــدرت اتح ــردن ق ــی و یكپارچه ك مجمع عموم

ــد در مجمع عمومــی  ن ــن خــرد جمعــی و اتحــاد قدر ــر ای ــه ب ــا تكی ــا ب نه ــه ت هفت تپ

ــا تجربه تــر شــده اســت. تنهــا بــا  ــرده اســت و آگاه تــر و ب ــه نقطــه قــدرت خــود پــی پ ب

اینــده دستگیرشــده را  ــه بــه ایــن آگاهــی و تجربــه جمعــی اســت کــه جــای هــر  تکی

ــد. ــه می دارن ــكو را نگ ــنگر و س ــد و س ــر می كنن ــر پ ــده دیگ این ــا  ده ه

ــه نشــان داد كــه كارگــر در جامعــه بــه تنهایــی و بــدون ســنگر فاقــد قــدرت      هفت تپ

ی رســد؛ كارگــری كــه منتظــر اعجــاز از طــرف كارفرمــا و حاكمیــت  ــه جایــی  اســت و ب

ــر در اتحــاد و  ــدرت واقعــی كارگ ــه ق ــه اســت؛ نشــان داد ك ــس معرك اســت، كالهــش پ

افته شــدنش در ظــرف طبقاتــی خــود اســت. ایــن آن چشــم اندازی اســت  به هم ب

ــازی ها،  ــن، خودروس ــت، راه آه ــران نف ــه كارگ ــری از جمل ــای كارگ ــایر بخش ه ــه س ك

ــد»  ــا و «تعه ــر كارفرم ــود ب ــدرت خ ل ق ــ ــت اع ــیمی ها جه ــرق و پرتوش ــران ب كارگ

ــت  ــی اس ــن آن چهارچوب ــاند؛ ای ــروزی می رس ــه پی ــش» را ب ــه «وعده های ــت ب حاكمی

ــود.  ــده می ش ــران روی آن چی ــر ای ــه كارگ ــروزی طبق ــت پی ــه خش ك

پروپاگاند جنگى 
حزب دمكرات كردستان عراق و پ ك ك

اخیــرا شــاهد تبلیغــات و پروپاگانــد جنگــی همــه جانبــه ای میــان حــزب دمکــرات کردســتان 
ــی  ــی نیروهــای نظام ــان جمــع اوری و جابجای ــی) و پ ک ک و همزم ــان بارزان عراق(جری
آنهــا، در کردســتان عــراق  هســتیم. ماجرایــی کــه باعــث هــراس و نگرانــی مــردم کردســتان 
ــگ و  ــه جن ــا ب ــی آنه ــل کار و زندگ ــل مح ــق از تبدی ــه ح ــی ب ــت. نگران ــده اس ــراق ش ع

کشمکشــی کــه اگــر رشوع شــود رسانجــام  فاجعــه بــاری خواهــد داشــت.
ــن  ــی ای ــل ناامن ــود را عام ــلطه خ ــت س ــق تح ــور پ ک ک در مناط ــی حض ــان بارزان جری
ــا خواهــان  ــد. آنه ــه کردســتان عــراق میدان ــه و پ ک ک ب ــگ ترکی ــه و کشــاندن جن ــا خواهــان منطق ــد. آنه ــه کردســتان عــراق میدان ــه و پ ک ک ب ــگ ترکی ــه و کشــاندن جن منطق
ــه پایگاههــای خــود در  محــدود شــدن حضــور پ ک ک در ایــن مناطــق و برگشــ آنهــا ب
ــت  ــر دول ــات اخی ــال توافق ــن مســئله بدنب ــد. ای ــراق ان ــتان ع ــرک خــاک کردس ــل و ت قندی
ــر رس  ــق ب ــه تواف ــی، از جمل ــان بارزان ــم کردســتان و مشــخصا جری ــراق و حکومــت اقلی ع
کنــرتل کامــل شــنگال زیــر نظــر دولــت مرکــزی و وعــده پرداخــت بودجــه ای بــه حکومــت 
اقلیــم و پــاره ای توافقــات دیگــر، در رشایطــی کــه پ ک ک و حشدالشــعبی هــر دو در ایــن 
ل کردســتان  منطقــه حضــور دارنــد، جــدی تــر شــده اســت. پ ک ک متقابــال حضــور در شــ
عــراق را ضامــن حفــظ امنیــت نیروهــای خــود در مناطــق اردوگاهــی در دامنــه هــای قندیــل 
ــته، خــود را  ــش جــدی داش ــردم شــنگال نق ــاع از م ــه در دف ــی ک ــوان نیروی دانســته و بعن
ت جریــان بارزانــی و پ ک ک  محــق و مجــاز بــرای حضــور در ایــن منطقــه میدانــد. تخاصــ
بــه عنــوان دو نیــرو و دو قطــب اصلــی ناسیونالیســم کــرد در منطقــه امــری جدیــد نیســت. 
ایــن دو جریــان مدتهــا اســت در تحــوالت و بحــران خاورمیانــه در میــان قطــب بنــدی هــای 
دول منطقــه، بارزانــی بــه عنــوان متحــد ترکیــه و پ ک ک در قطــب ایــران، قــرار گرفتــه انــد. 
جنــگ و کشــمکش امــروز و افزایــش تنــش مابیــن ایــن دو نیــرو، اساســا ناشــی از کشــمکش 

منطقــه ای میــان دولتهــای ترکیــه، ایــران و عــراق اســت.
ــدال  ــان، ج ــه ای ش ــی و منطق ــن محل ــرو و متحدی ــن دو نی ــای ای ــا و مســتقل از ادعاه ام
و کشــمکش ایــن دو نیــرو، رس ســوزنی بــه منافــع مــردم کارگــر و زحمتکــش در کردســتان 
عــراق، ترکیــه و ...مربــوط نیســت. از زاویــه منفعــت و امنیــت مــردم در کردســتان عــراق، 
ــت و آســایش  ــن امنی ــه تامی ــه هــم، ربطــی ب ــا علی ــگ اینه ــمکش و جن ــنگربندی و کش س
مــردم ایــن مناطــق نــدارد. خصومــت و کشــمکش میــان ایــن دو نیــروی ناسیونالیســت کــرد مــردم ایــن مناطــق نــدارد. خصومــت و کشــمکش میــان ایــن دو نیــروی ناسیونالیســت کــرد 
ل حاکمیــت ارتجاعــی خــود بــر مناطــق مختلــف و بعــالوه  بــرای تامیــن منافــع خــود، اعــ
تابعــی از نیــاز دولــت هــا و قــدرت هــای منطقــه ای متحــد آنهــا در جنگهــای نیابتــی در 
ــان در منطقــه اســت و  اینــده و مدافــع مــردم کــرد زب ایــن منطقــه اســت. نــه پ ک ک 
نــه جریــان بارزانــی. ایــن دو جریــان و همــه احــزاب رنگارنــگ ناسیونالیســت کــرد، نــه تنهــا 
رس ســوزنی بــه دنبــال تامیــن رفــاه و امنیــت و آزادی مــردم زحمتکــش در کردســتان عــراق 

و منطقــه نیســتند، کــه بعــالوه خــود عامــل تباهــی، فقــر و محرومیــت ایــن مــردم انــد.
ــی  ســنگ امنیــت زندگــی مــردم کردســتان را بــه ســینه زدن آنهــم از جانــب جریــان بارزان
و دولــت اقلیــم کــه ســه دهــه اســت عامــل اصلــی ناامنــی، محرومیــت و فقــر بــی انتهــای و دولــت اقلیــم کــه ســه دهــه اســت عامــل اصلــی ناامنــی، محرومیــت و فقــر بــی انتهــای 
مــردم کردســتان عــراق اســت، عمیقــا ریاکارانــه اســت. مــردم کردســتان روزانــه بــرای تامیــن 
ابتدایــی تریــن حقــوق حقــه خــود بــا احــزاب ناسیونالیســت کــرد کــه اکنــون بــر ایــن منطقــه 

حاکمنــد، در جنــگ و جــدال انــد.
ــام ایــن مناطــق، نــه کشــمکش ترکیــه و ایران و ســوریه  از زاویــه منافــع و امنیــت مــردم در 
و عــراق و عربســتان در خدمــت امنیــت و رفــاه و آســایش آنــان اســت، نــه ماموریــت هــای 
احــزاب ناسیونالیســت متحــد دول درگیــر در ایــن قطــب بنــدی هــای منطقــه ای و جهانــی. احــزاب ناسیونالیســت متحــد دول درگیــر در ایــن قطــب بنــدی هــای منطقــه ای و جهانــی. 
جریــان بارزانــی، پ ک ک، اتحادیــه میهنــی و همــه احــزاب و جریانــات ناسیونالیســتی در جریــان بارزانــی، پ ک ک، اتحادیــه میهنــی و همــه احــزاب و جریانــات ناسیونالیســتی در 
منطقــه، در کنــار دول مرتجــع از جمهــوری اســالمی تــا دول تهــای ترکیــه عــراق و ســوریه، 
ــه  ــگ و خان ــی، جن ــن ناامن ــی عاملی ــد، همگ ــا هــم دارن ــه ب مســتقل از هــر کشمکشــی ک

بدوشــی، فقــر و بیــکاری و گرســنگی مــردم محــروم در ایــن منطقــه هســتند.
ــد  ــزب بارزانــی متح ــه پ ک ک متحــد جمهــوری اســالمی و ح ــن واقعیــت ک امــروز ای
ترکیــه اســت، اینکــه همــه احــزاب ناسیونالیســت کــرد از احــزاب کــردی در ایــران تــا حــزب 
تشــان  ــات و م ــد و حی طالبانــی، همگــی در جبهــه دولتهــای منطقــه ای ســنگر گرفتــه ان
ربطــی بــه منافــع، امنیــت و آســایش و خوشــبختی مــردم نــدارد، غیــر قابــل انــکار و پوشــش ربطــی بــه منافــع، امنیــت و آســایش و خوشــبختی مــردم نــدارد، غیــر قابــل انــکار و پوشــش 
رده  رده اســت. منفعــت «کــرد» نــزد اینهــا، منفعــت حســاب هــای بانکــی و قــدرت رسان خودگــ اســت. منفعــت «کــرد» نــزد اینهــا، منفعــت حســاب هــای بانکــی و قــدرت رسان خودگــ

«کــرد» اســت.
دفــرت کردســتان حــزب حکمتیســت (خــط رســمی)، ناامــن کــردن محــل کار و زندگــی 
ــارزه و  ــه مب ــه مناطــق را ب ــردم کردســتان در هم ــوم و م ــی را محک ــر هــر عنوان ــردم زی م
اعــرتاض علیــه مزاحمــت هــا، قلــدری هــا، زورگویــی و اخــاذی هــای همــه آنهــا علیــه مــردم 

ــد. ــش فرامیخوان زحمتک
خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 

٩ نوامرب ۲۰۲۰
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آمریكا و عروج و سقوط ترامپ...

ــه  ــت ردی ب ــکا دس ــردم امری ــم، م ــپ و ترامپیس ــروج ترام ــس از ع ــال پ ــار س چه

ســینه ایــن ســاختار شــکنی دســت راســتی و اولــرتا ارتجاعــی زدنــد. ترامــپ 

ــا شــکافهای عمیــق  شکســت خــورد امــا جامعــه امریــکا را قطبــی تــر از همیشــه، ب

ــی  ــا مردم ــدرت، ب ــی ق ــت و مدع ــت میلیتان ــک راس ــا ی ــی، ب ــی و طبقات ع اجت

ــای  ــا و پیامده ــی کرون ــرور قربان ــرور ک ــه ک ــی ک ــر، مردم ــروم ت ــر، مح ــر زده ت فق

ــگ،  ــاده جن ــده و آم ــج ش ــا تهیی ــورده ام ــمگین و رسخ ــی خش ــوند، مردم آن میش

ــت.  ــا گذاش ــه ج ب

ــات ریاســت جمهــوری، آغــاز دور  ــکا برمیگــردد، پایــان انتخاب تــا جائیکــه بــه امری

ــقه  ــکای ش ــی در امری ع ــی و اجت ــهای سیاس ــالت و کشمکش ــدی از معض جدی

شــقه شــده اســت. امــروز تبدیــل «یــک امریــکا، دو ملــت» بــه «یــک امریــکا، یــک 

ــن شــکل آن، چــه  ــه خشــن تری ــد ب ــه شــکافهایی کــه میتوان ــان دادن ب ــت»، پای مل

تیــک و «مــرشوع» و چــه «غیــر قانونــی» و خیابانــی و  در ابعــاد «قانونــی» و دیپل

«غیــر مــرشوع»، رسبــاز کنــد، مهمرتیــن اولویــت هیئــت حاکمــه امریــکا و بایــدن، 

ــات، اســت.  ــده» ایــن انتخاب «برن

بــرای  کــه  مردمــی  دیگــر  طــرف  از 

تیک و  ــت ــتی سیس ــا نژادپرس ــل ب تقاب

ــول مســئولیت  ــد قب ــه امی ســاختاری، ب

ایمنــی  از  کرونــا  قبــال  در  دولــت 

پزشــکی و طــب رایــگان تــا بیــکاری 

ــت  ــد عدال ــه امی ــی از آن، ب ــر ناش و فق

راسیســم و  بــا  عــی و مقابلــه  اجت

ــپ  ــه ترام ــی ک ــد و کثافات ــه آن گن هم

اینــده آن بــود، بــه بایــدن رای دادنــد، 

ــی  ــات عمل ــتها و اقدام ــدن و سیاس بای

ــد.  ــر دارن ــر نظ او را زی

تبعیــض و  ــر فقــر و  ایــن مــردم زی

نژادپرســتی و کرونــا خــورد شــده و 

ــای  ــده ه ــا وع ــده را ب ــقه ش ــقه ش ش

یتــوان راضــی کــرد.   ــام زخمهــا هســتم»  اینــده التی پــوچ و پــز «مــن 

در ابعــاد جهانــی امــا شکســت ترامــپ معانــی دیگــر و پیامدهــای دیگــری 

ــزب  ــدن و ح ــای بای ــمی و ادعاه ــای رس ــات میدی ــالف تبلیغ ــت. برخ ــد داش خواه

ــد  ــری نخواه ــح آمیزت ــرت و صل ــان آرام ــا جه ــپ، الزام ــا ترام ــان پس ــرات جه دمک

بــود. برعکــس سیاســت «بازگشــت امریــکا بــه جامعــه جهانــی» و «کســب مجــدد 

ــکا در  ــرت امری ــی بیش ــهم خواه ــز س ــم رم ــا»، اس ی ــکا در دن ــر امری ــت برت موقعی

ــوان میشــود، میتوانــد بــوی بــاروت  جهــان، کــه امــروز از طــرف حــزب دمکــرات عن

ــد.  ــگ بده ــون و جن و خ

ــود  ن پاریــس و بهب ــ ــی بهداشــت و پی ــه ســازمان جهان ــکا ب اعــالم بازگشــت امری

ــا اساســا در راســتای همیــن سیاســت عمومــی «بازگردانــدن  ــو و اروپ ــا نات رابطــه ب

ــپ و   ــی» ترام ــتهای «افراط ــر در سیاس ــد نظ ــا تجدی ــکا» و اساس ــه امری ــار ب اعتب

پایــان دادن بــه «تقابلهــای نــاالزم» اســت. سیاســتهای پایــه ای و ادامــه «تقابلهــای 

ــه  ــارف و ملپنان ــار نامتع ــا و رفت ــدون عروتیزه الزم»، ب

ترامــپ، برجــای خــود باقــی خواهــد مانــد. وعــده هــای 

حــل مســئله فلســطین، بازگشــت امریــکا بــه برجــام و 

ــا  ــگ اقصــادی ب ــان جن ــران، پای ــه ای ــردن فشــار ب ــم ک ک

چیــن و تقابــل جــدی بــا روســیه همــه و همــه تابعــی 

از سیاســت عمومــی تــر حــزب دمکــرات امریــکا اســت. 

تاثیــرات شکســت ترامــپ در جهــان نــه از زاویــه 

ــه از  ــکا، ک ــت امری شــیفت در سیاســتهای خارجــی دول

عــی آن بــر عقــب رانــدن و تضعیــف نیروهــای اولــرتا راســت  زاویــه تاثیــرات اجت

ــا، از  ــه اروپ ــه اتحادی ــان ب ــا و کــم کــردن فشــار آن ارتجاعــی و پوپولیســت در اروپ

ــو و  ــد نتانیاه ــپ مانن ــن ترام ــت متحدی ــر موقعی ــی آن ب ع ــرات اجت ــه تاثی زاوی

جانســون و .... در مقابــل نارضایتــی و اعــرتاض رادیــکال از پائیــن، بایــد دیــد. شــعار 

ــت  ــپ نوب ــد از ترام ــل و «بع ــت» در ارسائی ــو اس ــت نتانیاه ــپ نوب ــد از ترام «بع

ــت  ــی شکس ــرا امریکای ــای ف ــن پیامده ــوری تری ــا، ف ــت» در بریتانی ــون اس جانس

ــت.  ــت اس ــم راس ــن پوپولیس ــپ و ای ترام

ترامــپ در انتخابــات امریــکا شکســت خــورد امــا ترامپیســم، بعنــوان راســت ترین 

اعــرتاض  نــوع  تریــن  ارتجاعــی  و 

و  موجــود  سیاســی  ســاختار  بــه 

و  تریــن  زمخــت  بــا  «متعــارف»، 

روشــها،  و  بیــان  تریــن  انــه  ملپن

ــردن  ــار ک ــرای مه ــوان جنبشــی ب بعن

ــرت  ــی و نف ــن اعــرتاض و رسخوردگ ای

مــردم از سیســتم حاکــم و تبدیــل 

ــی، جنســی  ــه نفــرت قومــی، مل آن ب

شــقه  بــه  نــژادی،  و  مذهبــی  و 

شــقه کــردن صــف همیــن مــردم 

ــت موجــود، در  ــرتض بــه وضعی مع

امریــکا ریشــه دوانــده اســت. امــروز 

ضدیــت  راسیســم،  نژادپرســتی، 

بــا برابــری زن، فرهنــگ مذهبــی 

در  ناسیونالیســم  مردســاالرانه،  و 

ــه و همــه قویــرت،  ــا «خارجــی» و .... هم ارتجاعــی تریــن شــکل آن، ضدیــت ب

ــی  ــاختار اداری و قانون ــه و در س ــر در جامع ــه ت ــازمان یافت ــا س ــرت و بخش عریان

امریــکا ریشــه دوانــده اســت. 

ــن  ــان ای ــپ، بی ــاالی ترام ــپ و آراء ب ــد از ترام ــاوت دو درص ــا تف ــدن ب ــروزی بای پی

ــت.  ــکا اس ــی امری ــاع بحران ــر اوض ــت و بیانگ واقعی

ــب زدن  ــت عق ــالت و ظرفی ــره و ... رس ــرات و کنگ ــزب دمک ــه ح ــدن و ن ــه بای ن

ــم  ــت وعلیرغ ــن نیس ــد. کارشــان ای ــردن آن را ندارن ــن ک ــه ک ــم و ریش ترامپیس

ــر  ــن ام ــد. ای ــیده ان ــدرت نرس ــه ق ــه ای ب ــل ریش ــن تقاب ــرای ای ــان ب ادعاهایش

عــی و عدالتخواهانــه اســت. جنبشــی کــه نشــانه  ــکال، اجت جنبشــی عمیــق، رادی

ــده میشــد. جنبشــی کــه بایــد نــه فقــط  ــکا دی هــای آن در تحــرکات اخیــر در امری

ــای  ــپ ادع ــه ترام ــاختاری ک ــتم و س ــل سیس ــه در مقاب ــم ک ــل ترامپیس در مقاب

ــه  ــی ک ــد. جدال ــدال بکش ــه ج ــرا ب ــتد و آن ــد بایس ــام ق ــت  ــرا داش ــا آن ــه ب مقابل

ــت! ــق انداخ ــه تعوی ــرده و ب ــار ک ــرا مه ــم آن ــپ و ترامپیس ترام

متعارف با  ترامپ در انتخابات امریکا شکست خورد اما ترامپیسم بعنوان راست ترین و ارتجاعی ترین نوع اعرتاض به ساختار سیاسی موجود و 
زمخت ترین و ملپنانه ترین بیان و روشها بعنوان جنبشی برای مهار کردن این اعرتاض و رسخوردگی 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 معرتض به وضعیت موجود در امریکا ریشه دوانده است 
خارجی و  همه و  امروز نژادپرستی راسیسم ضدیت با برابری زن فرهنگ مذهبی و مردساالرانه ناسیونالیسم در ارتجاعی ترین شکل آن ضدیت با 

همه قویرت عریانرت و بخشا سازمان یافته تر در جامعه و در ساختار اداری و قانونی امریکا ریشه دوانده است 
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    گــزارش هولنــاك اسوشــیتدپرس همــراه بــا عكســی از 

گورســتان «بهشــت زهــرا» كــه دیگــر تــوان دفــن کشته شــدگان 

ــدارد، نفــس در ســینه میلیون هــا انســان را  ــا را ن ــروس کرون وی

ر اجســادی کــه روزانــه بــه ایــن گورســتان  حبــس می كنــد. شــ

ــاس  ــر اس ــت. ب ــه اس ــش یافت ــر افزای ــود دو براب ــل می ش منتق

اثــر  در  نفــر  چهل هــزار  دســت کم  تاکنــون  رســمی  آمــار 

ــد و  ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ــران ج ــروس کرونــا در ای وی

ــت. در  ــوده اس ــران ب ــه ته ــوط ب ــط مرب ــدگان فق ــن کشته ش ــی از ای ــدود نیم ح

بهــار گذشــته مقامــات و بانیــان اصلــی و رســمی ایــن هولوكاســت در حاكمیــت 

ــد در گورســتان «بهشــت  زهــرا» آمــاده  ــزده هــزار قــرب جدی ــد کــه پان اعــالم کردن

خواهــد شــد کــه نســبت بــه ســال های معمولــی گذشــته قریــب پنــج هــزار قــرب 

ــن گورســتان  ــد در ای ــر  از افزایــش بی ســابقه گورهــای جدی بیشــرت اســت. تصاوی

ــد. ــای دهن ــود ج ــد را در خ ــه جس ــد س ــان قادرن ــر کدام ش ــه ه ــد ک ــرب می دهن خ

ــی» نظــام،  ــه پشــتوانه «اقتصــاد مقاومت ــا ب تصــور اینكــه «مشــیت الهــی» كرون

چنــان «اشــتغال زا» از آب درآمــده اســت كــه بــر مــ هولوكاســت، بیــكاری، فقــر 

و گرســنگی روزافــزون مــردم، امــر كفــن و دفــن و حمــل اجســاد را بــه ســطح یــك 

ــس  ــل» هیچ ك ــد، در «عق ــاء داده باش ــت ارتق ــرای حاكمی ــدار ب ــان و آب ــبی ن كاس

ــت  ــوان گف ــرات می ت ــه ج ــد. ب ی گنج ــون»  ــان» و «جهادی ــام «كارآفرین ــز نظ ج

تیك صدهــا هــزار نفــر از مخالفیــن سیاســی  كــه بعــد از كشــتار سیســت

ــت  ــتگاه حاكمی ــط دس ــته به توس ــال گذش ــل س ــول چه ــالمی در ط ــوری اس جمه

و دفــن دســته جمعی عزیزتریــن انســاها در «لعنــت آبادهــا» و خاوران هــا، 

ــان  ن ســنخ توســط آقای ــروز شــاهد «گشــایش» و «اصالحــات» دیگــری از هــ ام

ــروز  ــالدی دی ــه ج ــاء از پیش ــتیم. ارتق ــا هس ــی» كرون ــیت اله ــتوانه «مش ــا پش ب

كان  ــ ــا، ك ــاه كرون ــروز در پن ــازندگی» ام ــزاران س ــه «كارگ ــی ب ــاه خمین در پن

ــتبداد و  ــت و اس ــادی و دول ــپاه و جه ــدس» و س ــناس» و «مهن ــه «كارش ــاز ب نی

ــه اســتبداد  ــروز اینســت ك ــا دی ســازمان اطالعــات مخــوف دارد. تفــاوت امــروز ب

ــد.  ــد می كن ــود را بازتولی ــابه، خ ــكالی مش ــا در اش نه ــت ت ــوب و هولوكاس و رسك

ــازی و  ــن «بازس ــز ای ــم رم ــا اس ــا تنه ــی» كرون ــیت اله ــر، «مش ــه نظ ــن نقط از ای

حفــظ نظــام» و «عبــور بــه ســالمت» آن اســت. «اصالح طلبــان» و «كارشناســان» 

دیســكورس  دفــن  مشــغول  كــه  هــم  حكومتــی  و  مجــاز  «فیلســوفان»  و 

ــه  ــم نیســت ك ــه مه ــد ك ــب می گوین ــد، مرت ــاق تاریك ان ــك ات «ایرانشــهری» در ی

گلولــه بــا چــه فاصلــه ای از شــ گذشــت؛ یــک میلیمــرت و یــا ۱۰ مــرت؛ مهــم ایــن 

ــرد!  ــو برخــورد نک ــه ت ــه ب اســت ک

ــوان  ــه» تحــت عن ــی فقی ــا دســتور «ول ــون» ب ــر گله هــای «جهادی      هجــوم اخی

ــردم  ــت و كار م ــالت زیس ــتان ها و مح رس ــه بی ــی» ب ــا و گران ــا كرون ــارزه ب «مب

ــت  ــد حاكمی ــفت كردن كمربن ــای س ــاد، گوی ــع اجس ــن رسی ــه دف ــك» ب در «كم

ــت؛  ــران اس ــه ای ــوالت در جامع ــدی تح ــاز بع ــل ف ــان» در مقاب ــط «نظامی توس

ــ  ــر م ــه ب ــد ك ــا امده ان ــان داد اینه ــه نش ــد ك ی خواه ــی  ــی باالی ــش سیاس دان

ــد  ــان» مســخ  و مرعــوب كنن ــن جزامی ــاز «رسزمی ــه را در ف ــا، جامع كشــتار كرون

ــه حاشــیه براننــد؛ شــاخص ها و كدهــای  ــه مــردم را ب و خشــم و انزجــار فروخفت

ــت.  ــردم اس ــاه م ــت و رف ــه معیش ــت ب ــرض حاكمی ــخص، تع ــدف مش ــن ه ای

ــكاران  ــم بی ــوج عظی ــرای م ــت ب ــتی حکوم ــت معیش ی ــن ح ــای رسخرم وعده ه

ونــه رسانگشــتی  عملــی نشــده اســت و قــرار هــم نیســت اجرایــی بشــود. یــك 

ــن  ــه در همی ــتند ك ــی هس ــت زنان ــم جمعی ــوج عظی ــان م ــار خودش ــق آم طب

یــكار شــده اند و بــرای امــرار معــاش راهــی جــز  مــدت شــیوع كرونــا از كار خــود ب

دستفروشــی در ســطح شــهر و در واگن هــای مــرتو ندارنــد. دستفروشــی تنهــا در 

ــده  ــدا كــرده اســت. افزایــش پدی ــر افزایــش پی ــه نســبت پارســال دو براب تهــران ب

انــد كــه رس بــه فلــك كشــیده  اعتیــاد و تن فروشــی، خشــونت و خودكشــی هــم 

ــكاری و  ــر و بی ــز فق ــه ج ــی ك ــردم از حاكمیت ــار م ــرت و انزج ــاروت نف ــت. ب اس

ــان»  ــون قهرم ــگ جهادی ــد حضــور «پررن ــدارد، نیازمن ــه ن ــزی در چنت ــتار چی كش

ــت  ــردم و حاكمی ــان م ــكاف می ــود؛ ش ــی ش ــه خنث ــت ك ــه اس ــه در صحن همیش

ــی  ــازوی نظام ــط ب ــاب توس ــی ارع ل روانشناس ــ ــا و اع ــخیر فض ــا تس ــد ب بای

حاكمیــت، پــر شــود تــا رودخانــه «جنبــش ســازندگی» آقایــان بــدون دســت انــداز 

و مقاومــت بــه گورســتان مــردم ختــم شــود. ایــن ســناریوی «تیزهوشــان» نظــام 

ــده» اســت.  ــای آین ــی و «گشــودن دره ــور از بحــران حكومت ــرای عب ب

امــا تصــور نكنیــد كــه «بــرادران» رسازیــر شــده اند كــه دوبــاره «ملــت» را بــه ایــن 

«ارشــاد» كننــد كــه مهنــدس اصلــی فالكــت مــادی و معنــوی امــروز نــه حاكمیت 

ــر؛  ــا آن حــاال حاالهــا ســاخت! خی ــد ب ــا اســت و بای ــی» كرون بلكــه «مشــیت اله

ــع  ــوان مــردم را قان ی ت ــد كــه  ــرادران» هــم پــی برده ان ــل «ب ــی مغزهــای علی حت

تیك آن در حاكمیــت ســاخت؛ كــه مــردم  ــا و مســببین سیســت كــرد كــه بــا كرون

ــا  ــه ب ــد! ك ــرون كنن ــان بی ــان را از فكرش ــده درخش ــرت و آین ــی به ــای زندگ روی

بیــكاری و نــداری و یــك حلبــی روغــن نباتــی و یــك كیلــو پیــاز و ســیب زمینــی و 

ــا  پرتقــال ســاخت! كــه از «رضیــح» طلــب شــفا و گشــایش در زندگــی كــرد! كــه ب

ــن  ــم دروغی ــه پشــت مفاهی ــرد! ك ــه» ك ــام وظیف ــوه دادن و رشــوه گرف «انج رش

ــف  ــكاری مضاع ــر و بی ــنگی و فق ــاهد گرس ــت و ش ــنگر گرف ــی» س ــع مل «مناف

ــردم  ــت م ــر محن ــه ب ــازار شــبه روشــنفكرانی را خــورد ك ــول ب ــه گ ــود! ك ــردم ب م

نــدی اســتبداد در حاكمیــت بــورژوازی ایــران را  ــا قانو صفحه هــا ســیاه كردنــد ت

ــل شــود، رسزمین شــان  ــی» تبدی ــره جنوب ــه «ك ــران ب ــر ای ــه اگ ــد ك فوتوشــاپ كنن

ــد پیوســت!  ــدن خواهن ــه  ــه قافل ــاد خواهــد شــد و ب آب

ــا و گرانــی» شــوخی  خیــر؛ حضــور ســپاه و نظامیــان بــه صحنــه «مبــارزه بــا كرون

ه ۹۶ را در گــوش خــود دارد  بیــش نیســت؛ بــرای نظامــی كــه شــپلق ســیلی دیــ

ــت و  له معیش ــول مســ ــران ح ــر ای ــه كارگ ــای كیفرخواســت رسارسی طبق و دری

ن و هجــوم شــهروندان از  ــاال هــ ــده اســت، شــل كردن رس كیســه از ب رفــاه را دی

ن! گســیل گله هــای امنیتــی نظــام  پاییــن و رسنگون كــردن كامــل حاكمیــت هــ

ــه منظــور صحنه آرایــی بــرای كنــرتل پتانســیل رسنگونــی  ــان مــردم تنهــا ب ــه می ب

ــالمی،  ــوری اس ــان جمه ــر نظامی ــش اخی ــت. آرای ــردم اس ــط م ــام توس ــل نظ كام

ــا كمیــن طبقــه كارگــر و  ــران جهــت مقابلــه آخــر ب صــدای پــای كل بــورژوازی ای

هجــوم محرومــان بــرای تــرصف قلعــه سیاســی حاكمیــت اســت. آنكــه بخواهــد 

ایــران پســا – كرونــا را بازتعریــف كنــد بایــد پــوزه ایــن تعــرض آشــكار و عریــان 

ــه بگــذرد. الــد و از روی نعــش آن پیروزمندان ــه زمیــن  كل حاكمیــت را ب

«تيزهوشان» نظام و 
«گشودن درهاى آينده»

فواد عبداللهی

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، 
بدون اميد سوسياليسم و بدون خطر 

سوسياليسم به چه منجالبى 
بدل ميشود..
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شكست ترامپ و تعمیق بحران...

ــم  ــه ه ــا و در ب ــوان در بریتانی ــی ت ــت را م ــن شکس ــرات ای ــن تاثی ــی از اولی یک

ریخــ بســیاری از طــرح و نقشــه هــای احــزاب بــورژوازی پارملــان نشــین در ایــن 

ــر،  ــزب کارگ ــه کار و ح ــزب محافظ ــی، ح ــزب اصل ــرد. دو ح ــاهده ک ــور مش کش

ــرده  ــپ رسک ــه ترام ــد ک ــه بودن ــی ریخت ــاس دنیای ــر اس ــه خــود را ب هــر دو برنام

ــود.  آن ب

از یکطــرف جانســون، بــا اتــکا بــه رسکردگــی ترامــپ، بــا دامــن زدن بــه 

ــادی و  ــای اقتص ــی ه ــردن «توانای ــا ک ــوق و کرن ــم و در ب ــات ناسیونالیس احساس

ــه نفــس باالیــی  د ب ــ ــا اعت تجارتــی بریتانیــا» و تکــرار شــعار «بریتانیــا اول!»، ب

ــر  ــاری و .... زد، ب ــق تج ــوع تواف ــر ن ــدون ه ــا ب ــه اروپ ــروج از اتحادی دم از خ

ــود  ــای خ ــا همت ــازه ب ــاری ت ــط تج ــد» و رواب ــات جدی ــدن امکان ــاز ش ــل «ب طب

ــی  ــه قوانین ــه ارائ ــت، ب ــی در دول ــت افراط ــدگان راس این ــد و  ــکا کوبی در آمری

ــان»  ــت از ورود «خارجی نع ــون م ــپ چ ــی» ترام ــد مهاجرت ــن «ض مشــابه قوانی

بــه «بهشــت بریتانیــا»، دســت بــه ســاخ دیوارهــای قانونــی زده و بــر تبلیغــات 

ــد.  ــا و ... افزودن ــه اروپ ــر اتحادی ــا گی ــت و پ ــای» دس ــاش ه ــت و پ ــه «ریخ ــان علی ش

ــا  ــه اروپ ــا و اتحادی ــت بریتانی ــدگان دول این ــان  ــرات می ــروز، مذاک ــن ام ــا همی ت

ــاه «دوره  ــس از ۱۱ م ــت، پ ــی رف ــار م ــه انتظ ــور ک نط ــت، ه ــورد برگزی در م

ــق، در  ــدم تواف ــورت ع ــت و در ص ــده اس ــه مان ــی نتیج ــان ب ــی»، همچن انتقال

ــا  ــه اروپ ــاری از اتحادی ــده ای تج ــدون معاه ــا ب ــاله، بریتانی ــت یکس ــان مهل پای

ــه  ــر رابط ــون ه ــز، همچ ــرات نی ــن مذاک ــک ای ــدون ش ــد. ب ــد ش ــارج خواه خ

تجارتــی دیگــر، منــوط بــه یکــرسی بــده و بســتان هــا، و دعوایــی درون طبقاتــی 

ــپ  ــاب ترام ــن، در غی ــرت از ای ــا، مهم ــد. ام ــی باش ــره م ــن مذاک ــن طرفی ــا بی م

ــک  ــه ی ــتیابی ب ــدم دس ــا، ع ــه اروپ ــل اتحادی ــا در مقاب ــت وی از بریتانی ی و ح

ــدت  ــه ش ــط ب ــا را در رشای ــورژوازی بریتانی ــه، ب ــه و دو طرف ــه جانب ــق هم تواف

نامناســبی قــرار خواهــد داد. تشــخیص ایــن رشایــط نامناســب و مخاطــرات جدی 

راتــب  خــروج بــدون توافــق، امــروز حتــی تندروتریــن جنــاح هــای بــورژوازی را 

ــا ســوالت  ــر کــرده اســت و پیشــربد برگزیــت را ب ــه عصات ــر و دســت ب ــاط ت محت

ــت. ــرده اس ــرو ک ــری روب اساســی ت

نشــینی  عقــب  ایــن،  بــر  عــالوه 

ــت  ــداوم دول ــای م ــش ه ــا و چرخ ه

در رابطــه بــا کرونــا، وعــده هــا و 

ادعاهــای پــوچ دولــت در مقابلــه 

ــردم  ــی م ــات زندگ ــا، در نج ــا کرون ب

و پیامدهــای اقتصــادی آن، چنــان 

ــار  جانســون و دولتــش را بــی اعتب

کــرده اســت کــه دیگــر حتــی رس 

ــزب  ــی ح ــدگان پارملان انی ــدای  وص

ــت.  ــم درآورده اس ــه کار را ه محافظ

ــی  ــا كنون ــای ت ــت ه ــاح سیاس افتض

آن  توانایــی  عــدم  و  دولــت  ایــن 

ــورهای  ــایر کش ــابه س ــی مش ــردن اقدامات ــی ک ــا و عمل ــرح ه ــی ط ــه حت در ارائ

ــای  ــر ادعاه ــه دیگ ــت ک ــیده اس ــدی رس ــه ح ــان ب ــه و آمل ــون فرانس ــی چ اروپای

ــرتین  ــا بیش ی ــروز بریتان ــدارد. ام ــداری ن ــه اش خری ــون و کابین ــی جانس توخال

ــا را در اروپــا دارد و در دنیــا پــس از آمریــکا،  تعــداد کشــته شــدگان ناشــی از کرون

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــارم ق ــه چه ــد، در رتب ــل و هن برزی

ــکاران اضافــه میشــود،  ــه تعــداد بی ــه روز ب در عیــن حــال در ایــن جامعــه، روز ب

ــالم  ــابقه اع ــی س ــر ب ــال اخی ــاه س ــرا در پنج ــه آن ــه ک ــش یافت ــان افزای ــر چن فق

ــت و  ــن وضعی ــت. ای ــرده اس ــدا ک ــرتش پی ــی گس ــی عموم ــد، و نارضایت ــرده ان ک

ــا قــرص تریــن  شکســت انتخاباتــی یکــی از پــر و پ

ــه از یکــی  ــی شــدن صحن مدافعــان برگزیــت، خال

ــروژه  ــربد پ ــر پیش ــت افراطــی، ب ــارص راس از عن

ــی و  ــد و نگران ــام، تردی ــایه ای از ابه ــت س برگزی

ــر  ــروز، ب ــت ام ــت. برگزی ــه اس ــرات انداخت مخاط

ــده  ــه بــرگ برن بســرت پاندمــی کرونــا، دیگــر ن

ــت  ــی اس ــر از عوامل ــی دیگ ــه یک ــی، بلک انتخابات

ــون و  ــش را دگرگ ــون و دولت ــت جانس ــه موقعی ک

ــت. ــرده اس ــرو ک ــدی روب ــرات ج ــا مخاط ب

ــا، نیــز، وضــع بهــرتی  ی اپوزیســیون پارملانــی بریتان

ــی  ــه شکســت انتخابات ــا اســتناد ب ــکا، ب ــروز حــزب دمکــرات آمری ــدارد. اگــر دی ن

ــزب  ــرد، ح ــاب ک ــندرز انتخ ــی س ــل  برن ــدن را در مقاب ــا، بای ــن در بریتانی کوربی

لیــرب نیــز، در پــس از انتخابــات اخیــر، بــرای تغییــر موقعیــت انتخاباتــی خــود و 

تبدیــل شــدن بــه حــزب «نــه چــپ و نــه راســت، بلکــه ســانرت»، کــی یــر اســتارمر 

ــابه  ــه تش ــه هرگون ــود ب ــرار ب ــه ق ــی ک ــرد. انتخاب ــاب ک ــود انتخ ــربی خ ــه ره را ب

ــن  ــت ای ــد. رسع ــان ده ــی، پای ــپ پارملان ــن و چ ــا کوربی ــزب ب ــن ح ــی ای ل احت

ــا مثــال انداخــ عکــس «یهــودی ســتیزی» بــر  جهــت گیــری، و ابــراز آشــکار آن ب

ــه  ــه هــا را وادار ب ــدادی از اتحادی ــوده اســت کــه تع ــه حــدی ب ــن، ب گــردن کوربی

ــروزی  ــرا پی ــت. ظاه ــرده اس ــرب ک ــزب لی ــربی ح ــه ره ــمی ب ــی و رس ــدار علن هش

ــا، بــرای  بایــدن در انتخابــات امریــکا چرخــش بــه راســت در حــزب کارگــر بریتانی

ــد. ــی، را موجــه و مــرشوع میکن ــات آت ــروزی در انتخاب پی

ــی  ــید. دربریتانیای ــا رس ــه بریتانی ــکا ب ــپ در امری ــاش شکســت ترام ــن ارتع اولی

ــات  ــود، انتخاب ــن زده ب ــاال را دام ــی در ب ــران سیاس ــا، بح ــت و کرون ــه برگزی ک

ــمکش در درون دو  ــاال و کش ــکاف در ب ــا، ش ــت بریتانی ــت دول ــن بس ــکا ب امری

حــزب را بــه نقطــه حساســی رســانده اســت. جامعــه و مردمــی کــه یکبــار بــرای 

ــا علــم کــردن برگزیــت بــر مــوج ساختارشــکنی  ــا راســت افراطــی، کــه ب مقابلــه ب

ــره  ــی» گ ــپ پارملان ــری از «چ ــش دیگ ــه بخ ــود را ب ــد خ ــود، امی ــده ب ــوار ش س

زد و حــول آن گــرد آمــد، نــا امیــد 

بــرای  اینبــار  و  «چــپ»  ایــن  از 

نعــت از در هــم پاشــیدن جامعــه  م

ــت  ــاره راس ــی، دوب ــم ریختگ ــه ه و ب

ــه  ــن هم ــا ای ــاند. ام ــدرت نش ــه ق را ب

ــپ  ــت ترام ــت. شکس ــت نیس واقعی

و راســت ساختارشــکن در امریــکا، 

ــمبل  ــن س ــون، ای ــی جانس ــی آبروی ب

راســت پوپولیســت، بــن بســت حــزب 

لیــرب و چرخــش بــه راســت آن، یکبــار 

ــز  ــی را روی می ــائل اساس ــر مس دیگ

ــه خواهــد آورد.   جامع

پوچــی  بــاال،  بــه  د  اعتــ عــدم 

«دمکراســی پارملانــی»، عــدم مقبولیــت کل ایــن ســاختار همچنــان پــا بــر 

ــپ  ــه «چ ــم ب ــه توه ــری ب ــر دیگ ــرب، تی ــزب لی ــانرت در ح ــروزی س ــت. پی جاس

ــن بســت  ــن ب ــذر از ای ــی گ ــد اصل ــه کلی ــت ک ــن واقعی ــروز ای ــود. ام ــی» ب پارملان

ــل  ــت در مقاب ــتهای آن اس ــر و کمونیس ــه كارگ ــت طبق ــا در دس ــراری، تنه تک

جامعــه قــرار گرفتــه اســت. 

ــد را بشــکند و راه  ــره ممت ــن دای ــادر اســت ای ــه ق عــروج کمونیســم طبقــه ای ک

ــرای انتخــاب  ــر بنیادهــای حاکــم در مقابــل جامعــه ب ــرای تغیی ــکال ب حلــی رادی

ــازی عاجــل اســت.   ــرار دهــد، نی ق

 دربریتانیایی که برگزیت و کرونا بحران سیاسی در باال را دامن زده بود انتخابات امریکا بن بست دولت بریتانیا شکاف در باال و کشمکش در درون دو حزب را به 

نقطه حساسی رسانده است جامعه و مردمی که یکبار برای مقابله با راست افراطی که با علم کردن برگزیت بر موج ساختارشکنی سوار شده بود امید خود را به 

نعت از در هم پاشیدن جامعه و به هم ریختگی دوباره راست را به  چپ و اینبار برای م چپ پارملانی گره زد و حول آن گرد آمد نا امید از این  بخش دیگری از 

قدرت نشاند اما این همه واقعیت نیست شکست ترامپ و راست ساختارشکن در امریکا بی آبرویی جانسون این سمبل راست پوپولیست بن بست حزب لیرب و 

چرخش به راست آن یکبار دیگر مسائل اساسی را روی میز جامعه خواهد آورد  



جهت دانلود و دریافت كتاب باال به 

سایت رسمی حزب رجوع كنید یا 

با آدرس ایمیل دبیرخانه حزب

اس باشید  در 

خانه حزب دب

dabirxane@hekmatist.com


