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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بختيار پيرخضری

 ٢٠١٧ جون ١۴
  

 ! سوسياليسم استۀ بريتانيا تشنۀجامع
   راست افراطی و موفقيت جناح چپ در انتخاباتۀ شکست مفتضحانۀدر حاشي

 دليلش اين بود که فکر می. ينا، انتخابات پارلمانی را سه سال زودتر از موعد برگزار کرد نخست وزير بريتاترزا می

کند و در نتيجه با قدرت بيشتری ھم به مذاکره با  شود و کرسی ھای بيشتری کسب می کرد با اکثريت قاطع پيروز می

اما تمام .  در می آوردءع به اجرارا کامل و سري) برکزيت( اروپاۀرود و خارج شدن از اتحادي  اروپا میۀاتحادي

 راست افراطی بنا به ماھيت طبقاتی ش،  نسل جوان کارگر و ۀاين نمايند. م ريخت و غلط از آب درآمد ھمعادالتش به

بانوی " فرو دست و جنبش از پائين را ناديده گرفت و در نظر داشت ھمانند مارگارت تاچر لقب ۀبيکار و بی آينده و طبق

 کارگر و بيکار جامعه را به خود اختصاص دھد و اين مدال شرم و گستاخی را به گردنش ۀن رفاھيات طبقدر زد" آھنين

  . آويزان کند

 کم درآمد جامعه که در انتخابات قبلی شرکت نمی کردند اينبار ۀ نسل جوان عاصی و بيکار و بخش زيادی از طبق

در عدم .  را در کشورشان بگيرندترزا می ۀ نژادپرستانتصميم گرفتند جلو گستاخی و سياست ھای دست راستی و شبه

 رھبر جرمی کوربينحضور حزب کمونيستی راديکال و قدرتمند تنھا آلترناتيوشان  شرکت در انتخابات و حمايت از 

 تنھا يکی از داليلی بود که ھم درصد بيشتری از مردم در انتخابات شرکت کردند ترزا میمقابله با . حزب کارگر بود 

دليل مھمترش که بی ربط به مقابله .  گذشته بيش از ده درصد باال رفتۀھم درصد آرای حزب کارگر نسبت به چند دور

 بود که به عنوان نماد عليه احزاب دست راستی در پارلمان و کشور بريتانيا جرمی کوربين نيست وجود خود ترزا میبا 

زمای خاصی که در پارلمان و جامعه  به عنوان مدافع کارگران، برند و ھمچنين به دليل شخصيت و کاري  نام می ویاز

  .بيکاران، سالمندان، کودکان و پناھندگان دارد، است

 کم درامد جامعه و به ضرر ۀ چند ھفته پيش از انتخابات مانيفستی را که خالصه اش دفاع و حمايت از طبقکوربين

سخنرانی ھای . يش قاطعانه و بدون لرزش صدا از آن دفاع کردثروتمند ان جامعه است را اعالم کرد و در سخنرانی ھا

ش که بسياری آن را مانيسفت سوسياليست ھا می دانند وی را به رھبری محبوب تدفاع قاطعانه اش از مانيفس و کوربين

 خطاب قبل از آن ھمين بخش جامعه وی را رھبری بی بنيه و ضعيف. در بين جوانان و قشر کم درآمد جامعه تبديل کرد

 اما مثل يک رھبر ظاھر نمی شود و با صراحت کامل از چيزی ، روشنۀگفتند با وجود سابقه و کارنام کردند و می می

اما فشار از . شود  کند يا توان دفاع از آن را ندارد و ھميشه در پشت ھمه ظاھر می  اعتقاد دارد يا دفاع نمی آنکه به
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 را مجبور کرد اوصوص نسل جوان و ھل دادنش از طرف ھمين نسل جوان خه ين و به چپ چرخيدن بيشتر جامعه بئپا

 ضد ۀکه در عرص  بی سرو صدا که با وجود اين کوربينشد کسی باورش نمی. در قامت يک رھبر اجتماعی ظاھر شود

در تظاھرات ھا توسط بار فعال بود و چندين ....ضد خارجی ستيزی و  سرمايه داری، ضد جنگ، ضد نژادپرستی ،

ليس دستگير شده بود در اين قامت ظاھر شود و به يک رھبر اجتماعی برای نسل جوان و قشر پائين جامعه تبديل وپ

  .شود

 و سياست ھای دست ترزا می نه بزرگی به قلدری جرمی کوربينی به أ مستقل از اينھا که باالتر ھم اشاره کردم، ر

بخش متمدن مردم بريتانيا خواستند به مردم جھان نشان دھند که نمی خواھند مثل . ش بوداراستی و خارجی ستيزی 

. مپ سکان مملکت شان را در دست بگيردنژادپرست مثل دونالد تريک شبه ....، فليپين و پولندکشور امريکا، استراليا، 

کارگری اين -  اما در نبود الترناتيو انقالبیکردند  داشتند انتخاب ديگری میجرمی کوربين اگر آلترناتيو بھتری از ًقطعا

 سياست ھای چپی را اتخاذ و از آن دفاع کوربيناين انتخابات ثابت کرد که ھر چقدر . بھترين گزينه و انتخاب شان بود

 ۀ دريافته باشد که ايدکوربيناين پيام واضح را بايد . کند درصد بيشتری از قشر پائين جامعه به وی روی می آورند

سياليسم و برابری طلبی نه فقط کم رنگ نشده بلکه بيشتر از ھر موقع و در باتالقی که سرمايه در ان فرو رفته بيشتر سو

 را يک سوسياليست و حتی کمونيست می دانند و اگر جرمی کوربيناکثريت مردم بريتانيا . ضرورت پيدا کرده است

  .  برطرف شده باشد در اين قضيه شک داشت االن بايد شکشً قبالکوربينخود 

 در اين کوربين کارگر و جوانان و مانيفست جديد ۀبحران سرمايه داری و طرح رياضت اقتصادی و فشار بر طبق

انتخابات و نياز و ضرورت سوسياليسم موقعيتی را ايجاد کرد که برای اولين بار حزب محافظه کار و راست ھای 

ی کافی را برای ورود به پارلمان أچھار وزير حزب محافظه کار ر. بريتانيا ھمچين شکست مفضحانه ای را بخورند

ی کافی برای رفتن أ اسکاتلند ریکسب نکردند، حزب استقالل بريتانيا تنھا کرسی خود را از دست داد، حزب ملی گرا

ديگر که ی کافی را کسب نکرد و چند مورد أبه پارلمان را نياورد، نيک کلی رھبر پيشنين حزب ليبرال دمکرات ھم ر

  .نشان از به چپ چرخيدن جامعه و بحران سرمايه داری است و ضرورت سوسياليسم در اين جامعه است

 درصد نمايندگان پارلمان به زنان اختصاص داده شد که در تاريخ انتخابات ٣٠ در اين انتخابات تا االن برای اولين بار 

 ھم خود نشان از پيشرفت روندی در  کوربينقليت ھای جنسی  از زنان و اۀحمايت بی سابق. بريتانيا بی سابقه بوده است

  . حقوق زنان و اقليت ھای جنسی می باشدۀزمين

اما چيزی که معلوم است به دست . وقت بشود  ھنوز نخست وزير نشده است و معلوم ھم نيست ھيچجرمی کوربين

سبت به گذشته  در اين انتخابات است و ی بيشتر حزب کارگر نأآوردن کرسی ھای بيشتر و کسب بيش از ده درصد ر

کدام از اين دو حزب   ھيچًفعال.  اين خود يک پيروزی بزرگ برای وی و جناح چپ حزب کارگر محسوب می شود

جرمی دھد که اگر اين کار عملی نشود   با يک حزب ديگر ائتالف تشکيل میترزا میيا . ی کافی کسب نکردندأر

 بعد از ترزا میامروز . شود بر دوباره برگزار میوھد و  يا انتخابات در ماه اکتد  دولت اقليت تشکيل میکوربين

 ايرلند شمالی که يک حزب مذھبی و به شدت عقب افتاده دی يو پی بريتانيا اعالم کرده که با حزب ۀمشورت با ملک

 نخست وزير بريتانيا شود ربينجرمی کوً اما اگر فرض بگيريم اين دوره يا بعدا. کند است برای تشکيل دولت ائتالف می

.  سوسياليستی فاصله زيادی داردۀ درآورد ھنوز با مانيفست کمونيستھا و يک جامعء تمام مانيفستش را به اجرااو اگر حت

اما موضوعی که مطرح است به چپ چرخيدن جامعه و  نسل جوان و نياز اين جامعه به سوسياليسم و البته فشار به وی 

 کارگر تغيير ۀ را به نفع چپ جامعه و طبقءاين وضعيت، فضا. ش از اين فرصت استا و استفاده برای راديکال شدن

  . دھد  کارگر را در موقعيت بھتری نسبت به گذشته برای رفتن به سوی سوسياليسم قرار میۀدھد و طبق می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  . سوسياليسم ھستندۀی در اين انتخابات ثابت کردند که تشنئجوانان بريتانيا

 ٢٠١٧ جوننھم 

  

  

     

  

 

 


