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پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

رويدادهاى سياسى
غروب بركزيت در انگلستان
بحران پناهندگى يا بحران
صاحبخانهها
فواد عبداللهی
•

غروب بركزیت در انگلستان

بــه دنبــال شكســت ترامــپ در انتخابــات آمریــكا ،بوریــس جانســون نخســت وزیــر
انگلیــس و تندروهــای محافظــهكار روزهــای بســیار ســختی را ســپری میكننــد.
اســتعفای دومینیــك كامینگــز ،مشــاور ارشــد جانســون و »مغــز متفكــر بركزیــت«
نشــاندهنده بحــران ــام عیــاری اســت كــه دولــت دستراســتی انگلیــس بــا آن
مواجــه شــده و بــه زودی از آن خــارج نخواهــد شــد.
بــدون شــك ،شكســت ترامــپ بســیاری از طرحهــای جانســون حــول مســ له
»بركزیــت« در پروســه مذاكــره و امتیازگیــری از اتحادیــه اروپــا را نقــش بــر آب
ســاخت .دولــت انگلیــس در صــدد بــود بــا هــدف »ایجــاد دوگانــه اقتصــادی لنــدن
– واشــنگ « گزینــه »خــروج بــدون توافــق بــا اتحادیــه اروپــا« را عملــی كنــد و بــا
ایــن تصــور كــه ترامــپ كـ كان دور آتــی در قــدرت خواهــد مانــد و میتوانــد بــر
روی ح یتهــای وی در رونــد مذاكــره بــا اتحادیــه اروپــا حســاب كــرد بــه گزینــه
»بركزیــت ســخت« چشــم امیــد داشــت.
واقعیــت امــر اینســت كــه طــرح »بركزیــت« بعنــوان الگویــی بــرای جوامــع
اروپایــی و بــا هــدف فروپاشــی اتحادیــه اروپــا و منطقــه یــورو كــه هــدف ترامــپ
و جانســون و نیروهــای راســت افراطــی و ناسیونالیســت بــود ،بــا شكســت ترامــپ
در انتخابــات آمریــكا نــاكام مانــده اســت .امــروز حــزب محافظــهكار انگلیــس در
نتیجــه شكســت بــازی مســتقیم جانســون و محافظــهكاران تنــدرو در زمیــن دولــت
ترامــپ عمــﻼ دچــار بحــران اســت؛ مراســم اختتامیــه راســت افراطــی و دولــت
جانســون و تجدیــد آرایــش در بــاﻻی هی ــت حاكمــه بریتانیــا كلیــد خــورده اســت.
از ایــن نقطــه نظــر شكســت ترامــپ ،منجــر بــه تضعیــف جایــگاه دولــت انگلیــس
و ناسیونالیســم انگلیســی در مواجهــه بــا اتحادیــه اروپــا و مشــخصا فرانســه و
آﳌــان شــده اســت .قبــل از ﴎ كار آمــدن جانســون ،دولــت انگلیــس و اتحادیــه
اروپــا امیــدوار بودنــد كــه طــی یــك دوره انتقالــی پیرامــون یــك توافــق تجــاری
در روابــط اینــده خــود بــه توافــق برســند .امــا عــروج همزمــان راســت افراطــی
در هی ــت حاكمــه آمریــكا و انگلســتان بــه ﴎكردگــی ترامــپ و جانســون،
چشــماندازی بــرای چنیــن توافقــی باقــی نگذاشــت .اكنــون بــا شكســت ترامــپ،
دولــت دستراســتی جانســون میــان منگنــه قــرار گرفتــه اســت .یــا بایــد امتیــازات
زیــادی بــه اتحادیــه اروپــا جهــت انعقــاد توافــق نهایــی پیرامــون »بركزیــت« دهــد
و از »بلندپروازی«هــای ناسیونالیســتی خــود عقبنشــینی كنــد یــا اینكــه ك ـ كان
روی گزینــه »تحقــق بركزیــت ســخت« اﴏار ورزد كــه در ایــن صــورت پشــتیبانی
دولــت بایــدن را از دســت خواهــد داد ... .صفحــه۲
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رویدادهای سیاسی هفته...
چراكــه بایــدن در جســتجوی بازتعریــف موقعیــت تضعیــف شــده آمریــكا و روابــط از دســت
رفتــهاش بــا اتحادیــه اروپــا و بویــژه بــا آﳌــان و فرانســه اســت؛ بنابرایــن ،از دادن امتیــازات
ویــژه بــه جانســون و دولــت انگلیــس در رونــد خــروج از اتحادیــه اروپــا خــودداری میكنــد.
از طــرف دیگــر بــر مـ شكســت ترامــپ ،چیــن از فرصــت اســتفاده كــرد و یــك پیـ ن بــزرگ
تجــارت آزاد را در حــوزه اقیانوســیه بــه همــراه  ۱۵كشــور از جملــه ژاپــن و كــره جنوبــی
كلیــد زده اســت و دامنــه جغرافیــای تجــاری خــود را در برابــر آمریــكا و اتحادیــه اروپــا بیــش
از پیــش توســعه بخشــیده اســت .بــا گســﱰش دامنــه رقابــت اقتصــادی ایــن قطــب در برابــر
اتحادیــه اروپــا و آمریــكا ،عمــﻼ روزنــه شــكلدادن بــه »قطــب دوگانــه اقتصــادی بریتانیــا –
آمریــكا« و رویــای »اســتقبال بــازار جهانــی از ونــه بریتانیــای مســتقل« شكســت خــورده
اســت؛ ای ــن ﴍای ــط بهع ــﻼوه پیامدهــای اقتصــادی كرونــا و دولتــی كــه تــا خرخــره مق ــروض
اس ــت و بدهــی بــاﻻ آورده اســت ،عم ــﻼ گزین ــه »بركزیــت ســخت« را بــرای جانســون غیــر
ممكــن میكنــد.
بنابرایــن ،جانســون در صــورت تــندادن بــه هــر كــدام از ایــن راهحلهــا ،از ســوی حــزب
محافظــهكار و ســایر احــزاب در هی ــت حاكمــه بابــت تحمیــل انــزوای بیناﳌللــی و تضعیــف
جایــگاه بــورژوازی انگلســتان در مقابــل اتحادیــه اروپــا ،در اقدامــی پیشدســتانه از طــرف
حــزب محافظــهكار احتـ ﻻ مجبــور بــه اســتعفاء یــا جایگزنــی خواهــد شــد .واقعیت اینســت
كــه لنــدن بــا اتخــاذ بركزیــت ،جایــگاه دفــﱰ ایندگــی واشــنگ در اتحادیــه اروپــا را از دســت
داد و بــر مــ شكســت ترامــپ ،كشــتی ﴎگردانــی در میــان امــواج پرتﻼطــم معضــﻼت
خوردكننــده داخلــی در جامعــه انگلســتان باقــی خواهــد مانــد .تاكنــون بنبســت بركزیــت
و راســتافراطی در جامعــه انگلیــس ،بویــژه بــر مــ بحــران كرونــا و بیكارســازیهای
وســیع ،بیــش از پیــش آشــكار شــده اســت .منجــﻼب بركزیــت ،ســهم طبقــه كارگــر و
شــهروندان از آزادى و رفــاه اســت کــه در ايــن
جامعــه بعنــوان »واقعبینــی« از آن تجليــل
میشــد .امــا ،موقعیــت امــروز هی ــت حاكمــه
در انگلســتان نشــان میدهــد کــه راه واقعــى
رهايــى ماننــد هميشــه ،تسليمنشــدن بــه بنــد
و بســت احــزاب بورژوایــی در حاكمیــت اســت.
اوضــاع وخيــم معیشــتی ،مــردم انگلیــس را از
جانســون و حــزب محافظــهكار و سياســتها
و افــق نفــرتآورش دور میکنــد .بــورژوازی
انگلســتان گزینــهای در آســتین نــدارد؛ از
راســتهای ازقفسگریختــه تــا جناحهــای
معتــدل و میانــه را تحــت نــام گزینههــای
حاكمیــت سیاســی امتحــان كــرده اســت و بایــد
منتظــر پسلرزههــای بیشــﱰ بــود.
بح ران پناهندگی یا بح ران صاحبخانهها
•
خــﱪ مــرگ دلخــراش خانــواده »ایرانینــژاد« بــر اثــر غرقشــدن قایــق مهاجــران در كانــال
مانــش ،بــر انزجــار افــكار عمومــی از اروپــا تــا ایــران از مســببین ایــن جنایــت افــزود .فاجعــه
چنــان تلــخ بــود كــه حتــی رســانههای جمهــوری اســﻼمی هــم ناچــار بــه انعــكاس آن شــدند؛
امــا چگونــه؟ بــرای ونــه جنــاب مهــدی عیســیزاده عضــو کمیســیون اجت عــی مجلــس
فرمــوده انــد » :بیگانــگان بــرای شــهروندان ایرانــی ،خــارج از کشــور را مدینــه فاضلــه
تبلیــغ میکننــد .طــی همیــن مــدت کوتاهــی کــه مــن عضــو کمیســیون اجت عــی هســتم،
مراجعــات زیــادی بــه مــن شــده اســت و خیلــی از کســانی کــه مهاجــرت کردهانــد ،ابــراز
پشــی نی کــرده و خواســتار بازگشــت بــه ایــران شــدهاند .ایــن افــراد فکــر میکردنــد کــه
اگــر بــه خــارج از کشــور برونــد چنــان و چنیــن میشــود .متاســفانه هنــوز برخــی از مــردم
مــا فکــر میکننــد کــه مــرغ همســایه غــاز اســت«...
آقــای اینــده مجلــس چنــان پــز سیاســی میدهنــد كــه انــگار »حكومــت خــودی« و نظــام
گندیــده اســﻼمی ایشــان در ــام طــول زمامــداری خــود حتــی آزارش بــه مورچــه هــم
نرســیده اســت .آیــا مــا مــردم ایــران در ایــن چهــل ســال حاكمیــت داعشهــای وطنــی،
بــه انــدازه كافــی در آغــوش »گــرم« حاكمی ــت و نع ـ ت »رفاهــی« آن غــرق شــدهایم تــا
همصــدا بــا بانیــان فقــر و اســتبداد و جهالــت اســﻼمی بانــگ برداریــم كــه مگــر مغــز خــر
خوردهایــم كــه فــرار كنیــم و در آبهــا غــرق شــویم؟! آیــا واقعــا نیــازی بــه افشــاگری و
روشــنگری اســت كــه نشــان دهیــم چــرا آن برهــوت ،شایســته زندگــی انســانی نیســت؟!
پیــام جنــاب اینــده مجلــس روشــن اســت؛ میــان گزینــه غرقشــدن در بیــكاری و تبعیــض
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و اعــدام و اختنــاق در ایــران تحــت حاكمیــت نظــام ایشــان ،بــا
گزینــه غرقشــدن در آبهــای پشــت دروازه قلعــه اروپــا ،یكــی را
»انتخــاب« كنیــد! میــان ایــن دو خطــر یكــی را تیــك بزنیــد! گســتاخی
و دهنكجــی آشــكار مقامــات و اینــدگان ایــن نظــام بــه حقــوق
ابتدایــی هشــتاد میلیــون انســان تحــت حاكمیتشــان حــد و مــرزی
نــدارد .یكصــدم چنیــن ترهاتــی را هــر مقــام دولتــی در اروپــا ،در
یــك روز آفتابــی جلــو دوربینهــا و میكروفونهــای خﱪنــگاران
بلغ ــور كن ــد ،محــال اســت از دغدغــه پرتــاب تخممــرغ و گوجهفرنگــی گندیــده بــه ﴎ و
رویشــان و یــا استیضاحشــدن در افــكار عمومــی در امــان انــد؛ آقایــان رو بــه میلیونهــا
شــهروند ایرانــی ،نیــزه بدســت و آشــكارا داســتان فﻼكــت و نابــودی میلیونهــا انســان را
توجیــه و بــه »گزینــه« تبدیــل میكننــد تــا فرمــول فــرار خــود از واقعیــت را پیــدا كننــد.
و ایــن وقاحــت بیپایــان یــك اینــده مجلــس در ایــران ،كل ماجــرا نیســت! بخــش اعظــم
رســانههای داخلــی و خارجــی ركــز ویــژهای روی »فــرد قاچاقچــی« بــه عنــوان عامــل
ایــن كشــتار كردهانــد .بجــای شناســایی دلیــل عفونــت ،قارچهــای رو یــده روی عفونــت
را نشــان میدهنــد؛ بــه جــای افشــاء معــ ران تباهــی و طراحــان بهخونكشیدهشــدن
میلیونهــا انســان ،در صــدد شناســایی انگلهایــی هســتند كــه بــر م ـ ایــن تباهــی ارتــزاق
میكننــد .اشک ســاح ریخــ میدیــای دستراســتی ماننــد بیبیســی و رادیــو فــردا
در ركاب دول فخیمــه غربــی بــرای مــرگ خانــواده »ایرانیتبــار« و کمپینهــای تبلیغــی
آنــان علیــه قاچاقچیــان انســان بعنــوان عاملیــن و مســببین ایــن جنایــت را بایــد در کنــار
سیاســتهای ضــد پناهندگــی و دیپــورت صدهــا هــزار فــراری از جهنــم خاورمیانــه و آفریقــا
گذاشــت تــا اوج بیﴩمــی و وقاحتشــان را درک کــرد .قاچاقچیــان انــگل را بعنــوان مســببین
ایــن جنایــت بــه محاکمــه میکشــند تــا پــرده ســاتری بــر جنایاتشــان در خاورمیانــه و
افریقــا بکشــند ،کــه سیاســتهای ضــد انســانی
خــود علیــه فراریــان از جنــگ در اروپــا ،ایــن
»مهــد ــدن و دمکراســی و حقــوق بــﴩ« را
ﻻپوشــانی کننــد .نقشــه بناكــردن زندانهــای
پناهندگــی در جزایــر دورافتــاده در اقیانوسهــا
را مخفیانــه و بــه دور از افكارعمومــی
میكشــند ،قوانیــن ضــد انســانی بــرای »دفــاع«
از »ارزشهــای اروپایــی« تصویــب میکننــد
و همزمــان بــر صندلــی قاضــی نشســتهاند
و از »بحــران پناهندگــی« دم میزننــد و
انگلهــای رشــدکرده در لجنــزار دستســاز
خــود را بــه محاکمــه میکشــند .امــا مســ ول
فرارهــای میلیونــی از حفرههــای ســیاه
موجــود در جوامــع خاورمیانــه و آفریقــا ،نیروهــای بیناﳌللــی ،متحدیــن منطقــهای آنهــا
و رقابتشــان بــا هــم اســت .تصویــر میلیونهــا انســانی كــه در حــال گریــز و فــرار از
دســت حاكمیــت انــواع گانگس ــﱰهای اســﻼمی و باندهــای قومــی – مذهبــی دستس ــاز دول
غرب ــی بــه ســمت اروپــا هســتند ،پدیــدهای »عــادی« نیســت؛ فــرار بخشــی از بازمانــدگان
هالوكاســت »جهــان متمــدن« بــرای بقــاء در ﴍایطــی نســبتا امنتــر اســت.
تــا جایــی كــه بــه فراریــان از ایــران برگــردد واقعیــت اینســت كه اگــر عامــل فــرار و دربهدری
 ۳۷میلیــون انســان از افغانســتان ،عــراق و ســوریه و لیبــی ،میلیتاریســم و لشكرشــی آمریــكا
و ناتــو طــی جنگهــای بعــد از یــازده ســپتامﱪ در خاورمیانــه بــوده اســت امــا عامــل اصلــی
فــرار میلیونهــا انســان از جامعــه ایــران ،نظــام حاكــم بــر جامعــه ایــران اســت؛ نظامــی
كــه در مقایســه بــا ســایر كشــورهای منطقــه ،ادعــای »امنیــت« میكنــد خــود اگــر بیشــﱰ
از انهــا بــرای شــهروندانش ناامــن نباشــد ،قطعــا كمــﱰ نیســت .ﴎنوشــت امــروز و فــردای
گریختــگان از جمهــوری اســﻼمی و از خاورمیانــه بــه طــور قطــع بــه آنچــه در ایــران پــس از
دی ـ ه  ۹۶و آبــان  ۹۸میگــذرد و بــه پتانســیلی كــه طبقــه كارگــر ایــران در مبــارزه بــر ﴎ
رفــاه و آزادی دارد ،گــره خــورده اســت .نیرویــی كــه در كمــك بــه تفكیــك سیاســی و تعمیــق
مبــارزه در داخــل ،بویــژه بعــد از شكســت ترامــپ و راســت افراطــی در جهــان بایــد در
خــارج كشــور بیشــﱰین متحدیــن را در صفــوف طبقــه كارگــر اروپــا و مــردم متمــدن جوامــع
غربــی بــه مبــارزات در داخــل ایــران جلــب كنــد .دوران انتخــاب میــان بــد و بدتــر بــه ﴎ
رســیده اســت؛ دوران قربانیشــدن در »ﴎزمیــن خــودی« ،توســط »حکومــت خــودی« ،یــا
مــرگ تدریجــی در مرزهــای ورود بــه اروپــا و حاشیهنشــینی بــﴪ رســیده اســت؛ زمــان
عوضشــدن مــكان فراریــان بــا مــكان صاحبخانههــا اســت .زمــان فــراریدادن صاحــب
خانههاســت.
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شكست ت رامپ ،معضﻼت بورژوازی ای ران و ...
اپوزیســیون راســتی کــه امیــدش بــه ترامــپ اساســا ناشــی از بــی افقــی و بــن بســتهای خــود
بــود تــا بــه سیاســت واقعــی و در دســتور ترامــپ .اپوزیســیونی کــه علیرغــم تاکیــد ترامــپ بــر
در دســتور نداشـ ﴎنگونــی جمهــوری اســﻼمی ،خــود را بــرای رژیــم چینــج آمــاده میکــرد
و بــا همیــن امیــد کاســه لیســی دســت راســتی تریــن »مقامــات محــﱰم« امریکایــی را میکــرد.
آنچــه کــه عیــان اســت بــا اینکــه ترامــپ شکســت خــورد امــا سیاســت خارجــی هیئــت حاکمــه
آمریــکا دســتخوش تغییــرات زیربنایــی چندانــی نخواهــد شــد .فاکتورهــا و مولفــه و پدیــده
هایــی کــه سیاســت خارجــی آمریــکا روی آن ســوار بــود هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت
و اصــوﻻ نبایــد انتظــار داشــت کــه تحولــی در آن صــورت پذیرد.تــا جائیکــه بــه فاکتورهــای
موثــر در تعییــن سیاســت خارجــی امریــکا ،بویــژه در خاورمیانــه ،برمیگــردد ،علیرغــم تغییــر
تــوازن قــوای نیروهــای منطقــه ای ،ایــن فاکتورهــا اساســا تغییــری نکــرده انــد.
جمهــوری اســﻼمی ک ـ کان بــه عنــوان یکــی از بازیگــران ثابــت و یکــی از نیروهایــی کــه
تــﻼش میکنــد حــوزه نفــوذ خــود را در منطقــه ،و امــروز بــر مــ خﻼئــی کــه در نتیجــه
شکســت آمریــکا بوجــود آمــده ،گســﱰش دهــد ،نقــش ایفــا میکنــد .عــﻼوه بــر ایــن جمهــوری
اســﻼمی بــرای بیــرون آمــدن از زیــر ﴐب اعﱰاضــات گســﱰده داخلــی در ایــران و همچنیــن
اعﱰاضــات وســیعﱰ تــوده ایــی در حــوزه نفــوذش و بــرای مهــار و مدیریــت گــذار از بحــران
ﴎنگونــی و جنبــش ﴎنگونــی انقﻼبــی خــود ،تــﻼش مضاعفــی در ایجــاد تشــنج و بحــران
در خــارج از مرزهــای خــود خواهــد کــرد .از طــرف دیگــر هیئــت حاکمــه امریــکا نیــز بعــد
از ترامــپ بــا جامعــه ای بــا شــکافهای عمیــق و بــا بحرانــی سیاســی اقتصــادی و اجت عــی
داخلــی روبــرو اســت .تــﻼش بــرای عبــور از بحــران درونــی و ﴎنوشــت ســاز هــر دو نیــروی
متخاصــم را علیرغــم ایزاتشــان ،ک ـ کان در خاورمیانــه در برابــر هــم قــرار خواهــد داد.
جمهــوری اســﻼمی بــا یــک جنبــش انقﻼبــی کــه در چنــد مقطــع توانســته کل حاکمیــت را
بــه زانــو درآورد و تــرس نابــودی را تــا اع ـ ق وجــودش فــرو کــرده اســت ،طــرف اســت و
بحرانــش عمیقــﱰ میشــود.
بــا ایــن اوصــاف بایــد تاکیــد کــرد کــه بایــدن رئیــس جمهــور آتــی آمریــکا میــراث دار معضﻼت
و مشــکﻼت عدیــده ایــی خواهــد بــود کــه بــه اذعــان خــودش بخــش عمــده ایــن مشــکﻼت
مربــوط بــه مســائل داخلــی آمریــکا خواهــد بــود .مقابلــه بــا بحــران کرونــا ،پدیــده بیــکاری
میلیونــی ،معضــﻼت محیــط زیســت ،شــکاف درونــی جامعــه آمریــکا کــه ترامپیســم یــک
پــای آن مــی باشــد ،بدیهــی چنــد تریلیونــی دولــت و بحــران بیمــه هــای درمانــی و پدیــده
پناهندگــی و مســائل عدیــده دیگــر کــه هرکــدام بــرای فلــج کــردن هــر دولتــی کافــی اســت.
طبــق ادعــای خــود بایــدن اولویــت او غلبــه بــر و حــل بحرانهــای داخلــی جامعــه آمریــکا
اســت و در ســطح سیاســت خارجــی و تــا آنجایــی کــه بــه ایــران مربــوط میشــود انتظــار
یــک تغییــر سیاســت اساســی و یــا یــک اســﱰاتژی کامــﻼ متفــاوت از سیاســتهای تــا بــه حــال
را نبایــد داشــت .طبــق اظهاراتــی کــه بایــدن در روزنامــه نیویــورک تایمــز کــرده ،او معتقــد
اســت کــه سیاســت فشــار حداک ـ ی ترامــپ موثــر نبــوده و تــﻼش وی ایــن اســت کــه بــا
مکمــل تحریمهــای هوشــمند دیگــری بتوانــد فشــار امریــکا را روی جمهــوری اســﻼمی نگــه
دارد .بــه طــور قطــع آنچــه تغییــر خواهــد کــرد بیــان و اعــﻼم چگونگــی عملــی کــردن ایــن
سیاســتها خواهــد بــود .بایــدن قطعــا بیانــی »متعــارف تــر« و دیپل تانــه تــر خواهــد شــد و
جرقه ای در انبار باروت...
از نیشــکر هفــت تپــه یــک ﴎزمیــن برهــوت در قــرق نیروهــای مجهــز و گــوش بــه فرمــان
باقــی مانــد کــه پانــزده کارگــر را از در و دیــوار کارخانــه دور نگــه دارد .مســخره تــر از
هــر چیــز ،ایــن مدیــر کارخانــه اســت کــه پرونــده قطــور دزدی امــوال کارخانــه و اتهامــات
جــدی اخــﻼل در تولیــد را یــدک میکشــید .در نــگاه بــه رویدادهــای هفتــه قبــل ،اعتصــاب و
اعﱰاضــات هفــت تپــه بــه آینــه ــام قــد کل طبقــه بــورژوا و ــام دســتگاه و زرادخانــه ضــد
کارگــری آن تبدیــل شــده اســت ...و در مقابــل ،هفــت تپــه میــدان ایــش عمیــق تریــن اتحــاد
طبقاتــی کارگــری اســت .ایــن جنبــش کارگــری اســت کــه چهــل ســال توطئــه را بــا ﴎعــت
پشــت ﴎ میگــذارد ،قــد علــم میکنــد ،و راه جلــوی پــای نســل تــازه خــود قــرار میدهــد...
هســته اصلــی هفــت تپــه در ریشــه هــای آن اســت .اوﻻ ،کارگــری اســت و ثانیــا ،بــه
کــم رضایــت یدهــد .کارگــری اســت ،چــرا کــه اتحــاد کارگــران بخــش تفکیــک ناپذیــر ایــن
حرکــت ،یــک هــدف در خــود حرکــت اســت .هفــت تپــه آتشــبار بــی وقفــه حقانیــت اعــﱰاض
کارگــران اســت ،هیــچ روزنــه ،هیــچ رویــداد ،و هیــچ ســکو را بــرای مقابلــه علیــه شــکاف
و تفرقــه؛ و بــرای تقویــت اتحــاد از دســت یدهــد .هفــت تپــه بیشــﱰین اتحــاد کارگــری
را دســت یه اهــداف بــزرگ قــرار داده اســت .تردیــد و دو دلــی و »واقــع بینــی« بــه معنــای
اهــداف نــازل را دلیــل اصلــی ناکامــی در ه ـ ن اهــداف نــازل دیــد.
طبقــه کارگــر در ایــران بایــد بــورژوازی و جمهــوری اســﻼمی را افســار بزنــد .امپراطــوری
پوشــالی ﴎمایــه ،در ﴎســام فقــر و تباهــی و بهــره کشــی همــه مرزهــای ننگیــن خــود بایــد

سیاســتهای خــود را در ه هنگــی بیشــﱰ بــا همتاهــای اروپایــی
پیــش خواهــد بــرد .انتظاربرگشــت بــه برجــام در هــ ن
چهارچــوب قبلــی و لغــو تحریمهــا حداقــل در کوتــاه مــدت
تقریبــا غیرممکــن اســت.
راه یافـ بایــدن بــه کاخ ســفید نــه مــی توانــد بــرای جمهــوری
اســﻼمی ارمغــان نجــات باشــد و نــه حتــی بهانــه ومجالــی بــرای
تجدیــد قــوا در مقابــل جنبــش ﴎنگونــی کــه کل حاکمیــت را
بــه مصــاف طلبیــده اســت ،بــه او بدهــد و مرحمــی موقتــی بــر
دردهــای بــی درمــان جمهــوری اســﻼمی باشــد .شــادی ظاهــری و تــﻼش بــرای القــا و نشــان
دادن پیــروزی جمهــوری اســﻼمی بــر ترامــپ شــوخی بی یــه ای بیــش نیســت .در آنســوی
میــدان پهلــوان پنبــه هــای آویــزان بــه سیاســتهای کشــتار جمعــی و تحریمهــای غیــر انســانی
ترامــپ ،امیــدواران بــه دخالتگــری مســتقیم دولــت محافظــه کار و فاشیســت آمریــکا هــم بــا
ــام بــی ریشــگی و غیراجت عــی بودنشــان ،بــا ــام جونیوریســم و آویــزان بودنشــان و بــا
ــام بــی مســئولیتی ،اپورتونیســم ،اســتیصال و عزلــت نشــینی شــان تنهــا از ﴎ اســتیصال و
ناتوانــی شــان در دیــدن ســاده تریــن پدیــده هــای اطرافشــان اســت.
امــا بــرای مردمــی کــه یــک دور دیگــر بایــد در کنــار بحــران کرونــا ،فشــار تحریمهــا را بــا
پوســت و گوشــت و اســتخوان خــود تحمــل کننــد ،بــرای مبارزیــن و کمونیســتهایی کــه در
بطــن چنیــن ﴍایطــی بایــد اعﱰاضــات گســﱰده و خیزشــهای تــوده ای را حــول پرچــم و افقــی
روشــن و رادیــکال متحــد کننــد ،ســازمان درســت کننــد و خــود را بــرای جــدال نهایــی آمــاده
کننــد ،حتـ چنیــن تﻼشــی پیچیــده تــر خواهــد بــود و قطعــا نیــاز بــه کار و ســازمان و رهــﱪان
عملــی حرفــه ایــی خواهــد داشــت .اینکــه جامعــه ایــران یــک دور دیگــر از تعرضــی همــه
جانبــه چــه زیــر ســایه تحریمهــا و چــه بــه بهانــه تحریمهــا را تجربــه خواهــد کــرد مســجل
اســت .امــا در مقابــل ایــن تعــرض لشــکری از مــردم و طبقــه کارگــر و زنــان و جوانانــی
خواهــد بــود کــه دیگــر تحمــل نکبــت اســﻼمی و حکومــت بــورژوازی را بــا ــام جناحهایــش
نخواهنــد کــرد .تجربــه چهــار دهــه حکومــت وحشــت و قتــل و نابــودی ــدن انســانی ،شــق
دومــی جــز بــه زیــر کشــیدن و زیــرورو کــردن نظــم موجــود را از طریــق انقﻼبــی رادیــکال
و سوسیالیســتی نخواهــد داشــت .تــﻼش بــرای غلبــه بــر چنیــن تعــرض افسارگســیخته بــه
جــان و مــال و معیشــت و امنیــت مــردم را بایــد مــا بتوانیــم ســازمان بدهیــم .مــردم انقﻼبــی،
کارگــران و آزادیخواهــان بــرای رهایــی از ــام ایــن مصیبتهــا و ایجــاد یــک دنیــای بهــﱰ در
شــان انســان راهــی جــز بــه زیــر کشــیدن جمهــوری بــورژوا اســﻼمی ایــران ندارنــد .شکســت
و پیــروزی اینــدگان بــورژوازی نــه در ایــران و نــه در امریــکا و  ....و دخیــل بسـ نیروهــای
ارتجــاع بورژوایــی بــه آنــان تغییــری در ایــن مبــارزه و خواســت میلیونــی نخواهــد داد.

حكمتيست را توزيع
و پخش كنيد!
پایــان بپذیــرد .هفــت تپــه راه را نشــان میدهــد ،خــون تــازه ،توقعــات و اعتـ د بنفــس بــه
رگهــای طبقــه مــا اســت.
از طــرف دیگــر جنبــش کارگــری ایــران در گــذر »هفــت تپــه« خــود هرگــز بــه گذشــته
خــود بــاز نخواهــد گشــت .هفــت تپــه تنــد پیــچ عــرض انــدام نســل جدیــدی از اعتصــاب و
اعتصابیــون اســت کــه ابتــکار عمــل را میخواهــد ،بــرای پیــروزی پــای میفشــارد و بــه کــم
قانــع یشــود .در ســایه تجربــه اعــﱰاض اخیــر ،ســوال روز کشــمکش هــای طبقاتــی در ایــران
ایــن اســت کــه اعتصــاب ،کــه کارگــران متحــد بــا نیروهــای ﴎکــوب ،بــا دوایــر دولتــی و بــا
مدیــر و دار و دســته کارفرمــا چــه خواهــد کــرد؟
بــدون تردیــد کوتــه نظــری فاحشــی اســت اگــر کشــمکش شــوش و پیــروزی آبــان کارگــران
را دســت کــم بگیریــم ،بدتــر اینکــه پیــﴩوی کارگــران را در محــدوده نیشــکری هــای طبقــه
کارگــر بنگریــم .و هیــچ چیــز کوتــه نظرانــه تــر آن نیســت کــه حفــره هــا و مصــاف هــای پیش
پــای اتحــاد و مبــارزه ﴎاﴎی کارگــری در ایــران را ندیــد .طبقــه کارگــر ایــران آبــان پــر تــب
و تــاب و پرغــرور هفــت تپــه خــود را در عطــش اتحــاد بزرگــﱰ صفــوف خــود ســپری کــرد،
در یــک قدمــی جوابــی بــرای گــره گاه مبــارزات ﴎاﴎی بــه خــود پیچیــد .ایــن اتحــاد جــز
در دامــن زدن بــه اعﱰاضــات کارگــری در تعــداد هــر چــه بیشــﱰی از مراکــز تولیــدی حــول
مطالبــات مشــﱰک ممکــن نیســت .دســتمزدها ،اخــراج و بیــکاری پیکــر طبقــه کارگــر را بــه
بشــکه هــای بــاروت از حــق طلبــی تبدیــل ســاخته اســت .ایــن پیکــر بــه چاشــنی و جرقــه
متناســب بــا خــود نیــاز دارد.

٣

جهت دانلود و دریافت كتاب باﻻ به
سایت رسمی حزب رجوع كنید یا
با آدرس ایمیل دبیرخانه حزب
در اس باشید
دب خانه حزب

dabirxane@hekmatist.com

