
یادداشت مترجم:

پـیروزی قـابـل تـوجـه و الـبته غـیرمـنتظرۀ کـوربـین در انـتخابـات بـریـتانـیا حـاکـی از بـروز تـحوالتـی اسـاسـی 
در پیشـرفـته تـریـن کـشورهـای سـرمـایـه داری اسـت. بـی تـوجـهی و بـی اطـالعـی از ایـن تـحوالت مـا را نسـبت 
بـــه اتـــخاذ رویـــکرد درســـت نســـبت بـــه مـــسائـــل جـــهانـــی بـــازمـــی دارد. بـــا تـــوجـــه بـــه ایـــنکه بـــریـــتانـــیا یـــکی از 
پیشـــرفـــته تـــریـــن کـــشورهـــای ســـرمـــایـــه داری و قـــدرت هـــای امـــپریـــالیســـتی اســـت و، در عـــین حـــال، یـــکی از 
دمــوکــراتــیک تــریــن کــشورهــای جــهان بــه شــمار مــی رود، طــرح مــسئلۀ نســبت ایــن تــحوالت بــا ســرنــوشــت مــا 

بسیار حائز اهمیت است.

اوالً، بــا نــظر بــه رویــکرد بــرخــی از چــپ هــا نســبت بــه غــرب چــونــان مــفری بــرای نــجات از وضــعیت کــنونــی، 
درمــــی یــــابــــیم کــــه پــــس پشــــت ایــــن رویــــکرد چــــه تــــصور اشــــتباهــــی از نــــبود تــــعارضــــات ذاتــــی در یــــکی از 
پیشـرفـته تـریـن سـرمـایـه داری هـا وجـود دارد. اکـنون بـا مـطالـعۀ ایـن نـوشـتۀ کـالـینیکوس بـه تـضادهـای پـنهان 
و درونـی تـر سـاحـت سـیاسـت بـریـتانـیا پـی مـی بـریـم. روشـن اسـت کـه الـگوی تحـلیلی کـالـینیکوس مـی تـوانـد 

ما را در فهم گرایش های سیاسی و اقتصادی عمدۀ وضعیت خودمان یاری رساند.

مــــسئلۀ دوم هــــم مــــربــــوط بــــه آن دســــته از چــــپ هــــای مــــسحور انــــتخابــــات اســــت کــــه هــــر از چــــندی ســــر بــــر 
مـی آورنـد و بـا فـاکـت هـای نـیمه غـلط و نـامـربـوط، مـی کـوشـند اثـبات کـنند کـه در بـرهـۀ حـساس کـنونـی بـایـد 
انگشــت بــه جــوهــر بــرده و گــزیــنۀ بــد را از مــیان بــدتــرهــا بــرگــزیــد. کــالــینیکوس بــه صــراحــت بــیان مــی کــند 
چـطور شـده اسـت کـه کـوربـین در بـرابـر دیـگر رهـبران سـابـق حـزب کـارگـر انـقالبـی از آب درآمـده و چـرا 
حــتی ســیاســت هــای اقــتصادی کــینزی وی در ایــن شــرایــط انــقالبــی مــی نــمایــد. ایــن شــایــد درســی بــرای 
بــرخــی چــپ هــا بــاشــد تــا دیــگر، نــظیر آنــان کــه مــسحور مــخالــفت هــای مِـــی بــا بــرگــزیــت شــده بــودنــد، قــافــیۀ 

عشق به راست ترین و بی افسارترین طیف بورژوازی وطنی نبازند.

امــا مــهم تــریــن مــسئله در خــصوص تــحوالت بــریــتانــیا مــی تــوانــد عــبارت بــاشــد از داللــتی کــه ایــن تــحوالت 
بـرای کـلیّت سـرمـایـه داری جـهانـی دارد. سـرمـایـه داری جـهانـی هـنوز از بحـرانـی کـه حـدود 10 سـال پـیش 
گـریـبانـش را گـرفـت خـالص نشـده اسـت. اعـتراضـات بـه سـیاسـت هـای ریـاضـتی و تـالش سـیاسـتمداران، 
کــارتــل هــای اقــتصادی، البــی هــای ســیاســی و ... بــرای تــداوم و بســط هــرچــه گســترده تــر و غــیرعــقالنــی تــر 
مـنطق سـرمـایـه داری، بـه کـشورهـایـی نـظیر یـونـان (سـیریـزا) یـا اسـپانـیا (پـودمـوس) محـدود نـمانـد و کـم کـم 
هـمۀ اروپـا و جـهان را در نـوردیـد و بـه بـریـتانـیا (کـوربـین) و آمـریـکا (سـندرز) رسـید. فـارغ از تـفاوت هـای 
درونـی و الـبته تـعیین کـنندۀ هـمۀ ایـن گـرایـش هـای چـپ نـوظـهور در سـرتـاسـر اروپـا و جـهان، مـی تـوان ایـن 



نـــــکته را تـــــصدیـــــق کـــــرد کـــــه هـــــنوز در مـــــیان ایـــــن جـــــناح هـــــا عـــــزمـــــی گســـــترده بـــــرای گـــــذار از شـــــیوۀ تـــــولـــــید 
ســرمــایــه داری وجــود نــدارد و بــه ایســتادگــی در بــرابــر ســیاســت هــای ریــاضــتی و نــئولــیبرالــی اکــتفا شــده 
اســت. امــا، بــا ایــن هــمه، نــمی تــوان چــشم بــر هــمۀ ایــن تــحوالت بســت و بــا اعــالم رفــرمیســتی بــودن ایــن 
حـرکـات آن هـا را مـنکوب سـاخـت. هـرچـند تـنها راه گـذار از سـرمـایـه داری در ایـن کـشورهـا از طـریـق ایـن 
احـــزاب نـــمی گـــذرد، امـــا، هـــمان گـــونـــه کـــه کـــالـــینیکوس هـــم اشـــاره کـــرده اســـت، قـــطعاً بـــایـــد تحـــرکـــات ایـــن 
احـزاب را یـکی از پـتانـسیل هـای اسـاسـی بـرای تـغییر وضـعیت مـوجـود دانسـت. بـه هـر روی، ایـن تـحوالت 
از آیـنده ای آبسـنت از وقـایـع تـلخ وشـیریـن خـبر مـی دهـد و بـر مـاسـت کـه بـا تحـلیل و مـوشـکافـی دقـیق ایـن 

وقایع نسبت به حرکات و تحوالت آتی تیزبین تر از پیش باشیم.

امــا شــایــد بهــتریــن تــوصــیه بــرای چــپ هــا در ایــن وضــعیت، در انــتهای هــمین مــنت بــاشــد کــه کــالــینیکوس 
مخـلص کـالم را مـی گـویـد. فـارغ از هـر اتـفاق بـیرونـی و هـرگـونـه امـید بـه عـمل انـجام شـده، چـپ رادیـکال 
بــایــد درنــهایــت بــه ســازمــان دهــی و نــقد رادیــکال اش ادامــه دهــد. اگــر ســیریــزا بــتوانــد بــه تــمام وعــده هــایــش 
پشـــت کـــند، چـــرا کـــوربـــین تـــحت فـــشار حـــزب کـــارگـــر جـــدیـــد مـــجبور بـــه مـــصالـــحه نـــشود؟ اوضـــاع روشـــن 
اسـت: جـنگ امـروز جـنگی اسـت مـیان بـانـک هـا و مـردم، نـه جـنگ ایـن جـناح سـیاسـی بـا آن جـناح؛ تـا مـا 

در کدام طیف بایستیم. 

کوربین موجه جلوه کرد و ترزا ِمی خوار شد – چپ در حال پیشروی است

نویسنده: آلکس کالینیکوس

مترجم: حسین طیّب

***

انـتخابـات سـراسـری خـارق الـعادۀ بـریـتانـیا در 8 ژوئـن 2017 در مـیان پـژواک صـدای گـلولـه هـای پـلیس 
در پـــل مـــعروف لـــندن، نـــشان دهـــندۀ فـــعال بـــودن نـــیروهـــایـــی بـــود کـــه جـــوامـــع ســـرمـــایـــه داری پیشـــرفـــته را از 
زمــان ورشکســتگی شــان در بحــران بــزرگ مــالــی-اقــتصادیِ جــهانــی در حــدود یــک دهــه پــیش در آگــوســت 
2007 تـحت فـشار قـرار داده و بـی ثـبات کـرده بـود. امـا ایـن نـیروهـا، بـه شـکلی پـارادوکـسیکال، هـریـک بـه 
نــــحوی ســــهم خــــویــــش را در احــــیای سیســــتم دوحــــزبــــی قــــدیــــمی، کــــه بــــا فــــشار یــــک دهــــه بحــــران در دولــــت 



بـــــریـــــتانـــــیا دســـــت وپـــــنجه نـــــرم کـــــرده بـــــود، و نـــــیز شـــــکل هـــــای ســـــیاســـــی ای کـــــه از هـــــژمـــــونـــــیِ ائـــــتالف چـــــیرۀ 
سرمایه داری حفاظت می کنند ایفا کردند.(1)

امـا فـارغ از هـمۀ ایـن هـا، در انـتخابـات اخـیر شـاهـد بـودیـم کـه حـزب کـارگـر بـه رهـبری جـرمـی کـوربـین - 
کــسی کــه تــوســط احــزاب دیــگر، رســانــه هــا و اغــلِب اعــضای پــارملــان بــه سخــره گــرفــته مــی شــد - بیشــتریــن 
ســهم ایــن حــزب از کــرســی هــای مجــلس عــوام را از زمــان دومــین دورۀ نخســت وزیــری تــونــی بــلر در ســال 
2001 بــه دســت آورد. ایــن مــسئله هــمچنین مــحافــظه کــاران را از کســب اکــثریــت در مجــلس بــاز داشــت. 
ایـــن مـــوفـــقیت اعـــجاب آور نـــه مـــتکی بـــر فـــناوریِ ســـیاســـیِ زبـــروزرنـــگ و زبـــان بـــازانـــۀ رســـانـــه ای در عـــصر 

نئولیبرال، بلکه متکی بر مبارزۀ توده ای مبنی بر حمایت از شعار ضّد ریاضتی چپ گرایانه بود.

بـرای فـهم ایـنکه چـه اتـفاقـی افـتاد، بـایـد پـیروزی جـنبِش کـوربـین را در کـنار پیشـروی هـای چـپ رادیـکال 
در نـقاط دیـگر بـبینیم. بـرای مـثال، پـیروزی سـیریـزا و رفـرانـدوم ضـّد ریـاضـتی در یـونـان در سـال 2015 
و پـیروزی بـرنـی سـندرز در انـتخابـات اولـیۀ حـزب دمـوکـرات امـریـکا در سـال گـذشـته. بـرخـالف تـصور عـدۀ 
بـــسیاری از لـــیبرال هـــا و حـــتی چـــپ هـــای رادیـــکال، رفـــرانـــدوم بـــرگـــزیـــت نـــشان دهـــندۀ ایـــن نـــبود کـــه جـــامـــعۀ 
بــــریــــتانــــیا (یــــا اقــــالً انگلســــتان) بــــه طــــرز اصــــالح نــــاپــــذیــــری مــــرتــــجع اســــت (و یــــا ایــــنکه اســــکاتــــلند کــــیفیتاً 
مـترقـی تـر اسـت، چـیزی کـه نـفوذ بیشـتر مـحافـظه کـاران در آن مـنطقه نـاقـض آن اسـت). در بـریـتانـیا مـانـند 
بـقیۀ کـشورهـا، تـأثـیرات بحـران و طـوالنـی شـدن پـس لـرزه هـای آن، در حـال درهـم شکسـنت نـظم نـئولـیبرال 
مــوجــود هســتند، و ایــن هــر دو جــناح چــپ و راســت رادیــکال، ضــّد نــژادپــرســت و نــژادپــرســت، مــترقــی و 

مرتجع را تقویت می کند.

امـا در حـال حـاضـر ایـن جـناح راسـت اسـت کـه در مـوضـع ضـعف قـرار گـرفـته. انـتخابـات زودهـنگام بـه 
دســــتور تِـــــِرزا مِــــــی، نــــشان دهــــندۀ یــــکی از وحشــــتناک تــــریــــن اشــــتباه هــــا در مــــحاســــبات ســــیاســــیِ تــــاریــــخِ 
بـریـتانـیای مـدرن بـوده اسـت.(2) ایـن انـتخابـات یـادآور دو انـتخابـات زودهـنگام دیـگر در بـریـتانـیا از سـوی 
نخســت وزیــران مــحافــظه کــار اســت. اولــی، در دســامــبر 1923 کــه تــوســط اســتنلی بــلدویــن بــرای پــیش بــرد 
در طـرح حـمایـتی از صـنایـع داخـلی (تـعرفـه بـر واردات) و دومـی، در فـوریـۀ 1974 تـوسـط تـد هـیِث حـول 
پـرسـش "چـه کـسی انگلسـتان را اداره مـی کـند". در هـر دو مـورد، نـتیجه شکسـت و تـشکیل دولـت اقـلیت 
1از ســوی حــزب کــارگــر بــود. ایــن بــار مِــــی بــا کــمک ســلطنت طــلبان دوآتــشۀ DUP مــی کــوشــد بــا چــنگ و 

دندان منصب خود را حفظ کند. اما نشانه های شکست از درودیوار می بارد!

 . Democratic Unionist Party – 1حزب اتحادگرای دموکرات



هزینه های برگزیت

تـصمیم مِـــی مـبنی بـر اعـالم انـتخابـات [زودهـنگام]، بـازتـاب دهـندۀ تـقارُب دو عـامـل بـود. اولـیِن آن رأی بـه 
تــــرک اتــــحادیــــۀ اروپــــا در 23 ژوئــــن ســــال قــــبل اســــت. مِــــــی بــــاالخــــره دســــت از ایــــفای نــــقش یــــک مــــدافــــع 
نــه چــندان ســرســخت مــانــدن در اتــحادیــۀ اروپــا بــرداشــت و بــه جــمع هــم دالن بــرگــزیــت پــیوســت. مــسئله تــا 
حـــدودی صـــرفـــاً نـــوعـــی فـــرصـــت طـــلبیِ ســـاده بـــود. بـــعد از رســـیدن بـــه نخســـت وزیـــری کـــه نـــتیجۀ فـــدا کـــردن 
طـرفـداران بـرگـزیـت و شهـرتـش بـه عـنوان فـردی پـاک دسـت بـود، مِـــی کـم کـم بـه بـرگـزیـت تـن مـی داد. درواقـع، 
مِـــی آن طـور بـرگـزیـت را در آغـوش گـرفـت کـه نـویـدبـخش بـرگـزیـتی سـفت وسـخت بـود - از تـرک بـازار واحـد 
. مِـــــی هـــم امـــید داشـــت کـــه حـــزبـــش را (کـــه بـــعد از رفـــرانـــدوم  ECJ ِ2اروپـــا تـــا خـــروج از حـــوزۀ قـــضایـــی

شـدیـداً ازهـم گـسیخته شـده بـود) یـکپارچـه کـند و هـم بـرخـی از حـوزه هـای انـتخابـاتـی ای را کـه بـه ویـژه در 
3انتخابات سراسری 2015 به UKIP واگذار کرده بود باز پس گیرد. 

امـا در بـرگـزیـدن ایـن راه، ایـدئـولـوژی هـم در کـنار فـرصـت طـلبی نـقش خـود را ایـفا کـرد. بـرای نـزدیـک بـه 
204 ســـال، آنـــچه لـــیبرالـــیسم جـــهان وطـــن مـــی نـــامـــند، بـــر صـــحنۀ ســـیاســـی بـــریـــتانـــیا ســـیطره داشـــت. ایـــن 

لـــیبرالـــیسم، آمـــیزه ای از لـــیبرالـــیسم اقـــتصادی - یـــا بـــه بـــیانـــی دیـــگر، تعهـــد بـــه ســـیاســـت هـــای اقـــتصادی 
نـئولـیبرال - و لـیبرالـیسم اجـتماعـی - بـا نـگرشـی پیشـرو نسـبت بـه مـسائـلی چـون حـقوق دگـربـاشـان - بـود. 
ایـن سـیطره بـا شـرکـت جسـنت بـریـتانـیا در نـهادهـای چـندجـانـبه ای تـحکیم یـافـته بـود کـه از جـنگ  جـهانـی 
دوم بـدیـن سـو تـوسـط ایـاالت متحـدۀ امـریـکا بـرای تـحکیم هـژمـونـی جـهانـی اش، پـی ریـزی شـد (مـانـند نـاتـو، 
اتــحادیــۀ اروپــا، ســازمــان تــجارت جــهانــی و ...). ســیاســتمداران پیشــتاز ایــن دوره - تــونــی بــلر و دیــویــد 
کــامــرون و وزرای خــزانــه داری شــان بــه تــرتــیب، گــوردون بــراون و جــورج آزبــورن - ایــن نــوع از لــیبرالــیسم 
جــهان وطــن را نــمایــندگــی مــی کــردنــد. هــمان طــور کــه هــمه مــی دانــند، ایــن ســیاســت طــیّ ســال گــذشــته دو 
شکست بزرگ را متحمل شد: رفراندوم برگزیت و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا.

ایـــنک، مِــــی لـــزومـــاً پـــروژۀ لـــیبرالـــیسم جـــهان وطـــن را رد نـــمی کـــند - مـــشخصاً، وی از اصـــالـــت انـــدیـــشه، 
تــعلق طــبقاتــی خــاص یــا حــتی پــایــگاهــی اجــتماعــی بــرای دل بــریــدن از نــئولــیبرالــیسم بــی بهــره اســت. امــا 
بــــی شــــک وی بــــه دنــــبال آن اســــت کــــه بــــه ایــــدئــــولــــوژی حــــاکــــم، هــــرچــــه بیشــــتر رنــــگ و بــــوی مــــلی گــــرایــــانــــه، 

2 . دیوان دادگستری اروپا.

3 . حزب استقالل بریتانیا و از احزاب دست راستی این کشور.

 . Cosmopolitan Liberalism4



اقـتدارطـلبی و طـرفـدار مـداخـلۀ اقـتصادی ببخشـد. امـا از ایـن سـه مـؤلـفه، سـومـی از هـمه مـبهم تـر اسـت. 
در زمــان مــارگــارت تــاچــر، اقــتصاد آشــکارا حــرف اول را مــی زد، امــا اکــنون بــه ســختی مــی تــوان فــهمید 
حــرف هــای مِــــی دربــارۀ کــمک بــه "افــراد زحــمت کــش" و یــا اصــالح "نــارســایــی هــای بــازار" را چــقدر بــایــد 

جدی بگیریم.

شـناخـته شـده تـریـن سـیاسـت اجـتماعـی-اقـتصادی ای کـه مِــی مـشخصاً بـا کـمک گـرفـنت از اسـتراتـژیسـت 
5ارشـــــدش، نـــــیک تـــــیموتـــــی، درانـــــداخـــــت - یـــــعنی طـــــرح "مـــــالـــــیات دیـــــوانـــــه وار" کـــــه هـــــرگـــــونـــــه ســـــقف بـــــرای 

مـشارکـت هـای مـالـیِ صـورت گـرفـته تـوسـط نـیازمـندان بـه مـراقـبت هـای اجـتماعـی را حـذف مـی کـند - طـرحـی 
بـی روح، از نـظر اجـتماعـی واپـس گـرایـانـه و یـک فـاجـعۀ سـیاسـی تـمام عـیار بـود. سـتایـش مِــی و تـیموتـی از 
6ژوزف چـــمبرلـــین تـــمام آنـــچه نـــیاز داریـــد از آن هـــا بـــدانـــید را بـــه شـــما خـــواهـــد گـــفت. هـــم پـــیمان شـــدن بـــا 

ایِ حزب DUP با مشیِ کّلیِ ترزا ِمی سازگار است. 7متحجرانه ترین سویه های پیزلی 

تــالش مِـــی بــرای محــدود کــردن مــهاجــرت و مــمانــعت در بــرابــر قُــّضات جــویــای دفــاع از حــقوق بشــر، از 
صــمیم قــلب او بــرمــی خــیزد. وی در ایــن اعــمال، بــازتــاب دهــندۀ روح ســرکــوب کــننده و زنــندۀ هــمان وزارت 
کـــشوری بـــود کـــه زمـــام آن را بـــه مـــدت شـــش ســـال در دولـــت کـــامـــرون بـــر عهـــده داشـــت. ویـــل دیـــویـــس در 

گفتگوهایش با وزارت کشور، توصیف می کند که چگونه:

تـصویـری پـرصـالبـت از وزارتـخانـه ای کـه دیـرزمـانـی محـل مـنازعـه بـود، پـدیـدار گشـته اسـت. 
در دوره ای کـه مـرزهـای مـلی، مـانـعی نـامـطلوب در بـرابـر آزادی سـرمـایـه (و در حـّدی کـمتر) 
آزادی نـــیروی کـــار دیـــده مـــی شـــد و جـــابـــجایـــی جـــغرافـــیایـــی، عـــامـــلی حـــیاتـــی بـــرای افـــزایـــش 
بهـــــره وری و رشـــــد GDP بـــــه نـــــظر مـــــی آمـــــد، وزارت کـــــشور بـــــا دل مـــــشغولـــــی اش نســـــبت بـــــه 
"شهـــرونـــدی" و امـــنیت، بـــرای خـــزانـــه داری و وزارت تـــجارت، نـــوآوری و مـــهارت مـــایـــۀ عـــذاب 
8مــی نــمود. تــا مــدتــی در وایــت هــال بــر ســر رابــطۀ مــناســب مــیان دولــت، بــازار و شهــرونــدان، 

 . Dementia Tax5

 . Joseph Chamberlain (1836-1914): 6
فــرصــت طــلِب رادیــکال اهــل بــیرمــنگام کــه بــه مــحافــظه کــاران کــمک کــرد تــا 20 ســال ســرکــار بــمانــند، بــا خــودمــختاری ایــرلــندی هــا جــنگید و پــرچــم دار 
امـپریـالـیسم و سـیاسـت حـمایـت گـرایـی از صـنایـع داخـلی بـود. (ایـن بـخشی از نـوشـتۀ آلـکس کـالـینیکوس درون مـنت اسـت کـه بـا نـظر بـه روانـیِ مـنت 

فارسی، آن را در پاورقی آوردیم - م.)

 . Ian Paisley7

8 خیابانی در وست مینیستر که مرکز حکومتی بریتانیا و پارملان انگلستان در آن قرار دارند.



تــعارضــی ایــدئــولــوژیــک در جــریــان بــود، امــا ایــن تــعارض ایــدئــولــوژیــک تــحت الــشعاع اقــتدارِ 
زنـــجیره ای از وزرای دارایـــیِ جـــاه طـــلب و ســـرشـــناســـی قـــرار گـــرفـــته اســـت کـــه در درجـــۀ اول 
افــق هــای اقــتصادی جــایــگاه بــریــتانــیا در جــهان را بــه پــیش مــی رانــدنــد. مــی تــوان خــشمی کــه 
در مــیان وزرای کــشور و دیــگر مــنصب داران آن وزارت کــاشــته شــده بــود را تــصور کــرد کــه 

مدام همچون خاری در کنار گُِل "رقابت اقتصادی" در بریتانیا بازنمایی می شد.(3)

کســـب مـــقام نخســـت وزیـــری بـــه اتـــکای رأی بـــه بـــرگـــزیـــت بـــه مِــــی ایـــن فـــرصـــت را داد کـــه نـــه تـــنها حـــساب 
قـدیـمی اش را بـا امـثال آزبـورن تـسویـه کـند، بـلکه، در مـقابـل، مـدعـیِ اولـویـت حـاکـمیت و امـنیت مـلی هـم 
بـشود. بـه احـتمال زیـاد آنـچه دورنـمای قـادربـودن بـه کـنار گـذاشـنت جـابـجایـی آزاد نـیروی کـار و رهـا شـدن 
از دادگـــاه کـــیفری اروپـــا را مـــی داد، بـــاعـــث آن مـــی شـــد کـــه مِــــی نـــوعـــی تـــوافـــق خـــروج بـــریـــتانـــیا کـــه فـــیلیپ 
هـــمونـــد بـــه صـــورت بـــی نـــتیجه مـــی خـــواســـت بـــه خـــورد ِوی دهـــد و مـــتضمن حـــضور بـــریـــتانـــیا در یـــک بـــازار 
واحـــد مـــی شـــد، را بـــه کـــناری بـــگذارد. تـــضعیف خـــزانهـــداری، ایـــن دژ اصـــلیِ لـــیبرالـــیسم جـــهان وطـــن در 
دولـت بـریـتانـیا، در واکـنش مـنفی مِــی بـه البـی گـری هـای مـرکـز مـالـی لـندن بـرای تـرک نـکردن بـازار واحـد و 
تــقبیح "شهــرونــدان بــی وطــن"، کــسانــی کــه در پــی جــدا شــدن از هــویــت مــلی شــان هســتند، در ســخنرانــی 
ســال قــبِل حــزب مــحافــظه کــار مــؤکــداً مــشخص شــد. مــانــند امــریــکای پــس از پــیروزی تــرامــپ، زیــربــنا و 

روبنا در ناهمخوانی عجیبی قرار دارند.(4)

دیـویـد رانـسیمان سـخنرانـی مِـــی را "کـامـالً بـی مـحابـا" خـوانـده و هـمچنین بـر ایـن نـکته تـأکـید گـذاشـت 
کــه عــالوه بــر شهــرت پشــتکار و ســرســختی مِــــی (مِــــی درنــهایــت از تــوصــیف کِــن کــالرک کــه وی را "زنــی 
ســـفت وســـخت" خـــوانـــد اســـتقبال کـــرد)، او بـــه انـــدازۀ کـــامـــرون اهـــل قـــمار اســـت. کـــامـــرونـــی کـــه بـــرای دو 
رفــرانــدومــی فــراخــوان داده بــود کــه تــقریــباً بــاعــث تجــزیــۀ بــریــتانــیا شــد و آن را از اتــحادیــۀ اروپــا بــیرون 
انـــداخـــت.(5) هـــمان طـــور کـــه یـــک ســـتون نـــویـــس طـــرفـــدار مـــحافـــظه کـــاران بـــا لـــحنی اســـتهزاآمـــیز گـــفته بـــود: 
"تـحت نخسـت وزیـری خـانـم مِــی و پـیش از او آقـای کـامـرون، رهـبری بـدل بـه هـنری پَسـت مـبنی بـر انـجام 
دادن هـــر حـــقۀ تـــاکـــتیکی ای شـــد کـــه بـــا آن بـــتوانـــید تـــا آخـــر آن هـــفته جـــان ســـالـــم بـــه در بـــبریـــد. تـــا ایـــنکه 

تلنبار شدن تدریجی تضادها و بار مسئولیت ها شما را درگیر یک بحران نجات ناپذیر کند."(6)

آنـچه بـاعـث شـد فـراخـوان بـرای انـتخابـات، قـمار بـه نـظر نـرسـد، عـامـل دوم بـود. مِـــی هـم هـمان دیـدگـاه 
دیــگر نــخبگان ســیاســی و رســانــه ای را داشــت کــه مــعتقد بــودنــد هــمه چــیز فــراهــم اســت تــا حــزب کــارگــر 
شکســـت بـــخورد. ایـــن مـــوضـــوع تـــا حـــّدی تـــابـــع نـــگاه عـــمومـــیِ مـــوجـــود دربـــارۀ کـــوربـــین بـــود - کـــه از هـــمه 



مجـدانـه تـر تـوسـط اعـضای پـارملـانـی حـزب کـارگـر اشـاعـه مـی یـافـت - مـبنی بـر ایـنکه او یـک بـازنـدۀ ضـعیف 
چــپ، "غــیرقــابــل انــتخاب شــدن"، نــمونــۀ امــروزی رهــبران شکســت خــوردۀ چــپ هــا، یــعنی جــورج لــنزلــبری و 

مایکل فوت است.

امــا بــرگــزیــت هــم ایــنجا دخــیل بــود. عــضویــت بــریــتانــیا در اتــحادیــۀ اروپــا هــمواره مــسئله ای فــراجــناحــی 
(درواقـع، ورای چـپ و راسـت) بـوده اسـت. UKIP قـادر بـود کـه خـود را - نـه در کـرسـی پـارملـان، بـلکه در 
تــعداد آراء - در انــتخابــات 2015 و بــا جــلب آراء "فــرامــوش شــدگــان" - یــعنی افــراد نســبتاً فــقیر، کــمتر 
تـحصیل کـرده و افـراد مـسن تـری کـه دیـگر هـیچ یـک از دو حـزب اصـلی را نـمایـندگـان خـود نـمی دانسـتند - 
بــه ســومــین حــزب بــزرگ در بــریــتانــیا بــدل ســازد.(7) در بــادی امــر، ایــن مــحافــظه کــاران بــودنــد کــه بــیش از 
هـمه آسـیب پـذیـر بـه نـظر مـی رسـیدنـد. امـا هـرچـه مـی گـذشـت، مـشخص مـی شـد کـه از نـفوذ حـزب کـارگـر 

در قلب مناطق کارگری در مرکز و شمال بریتانیا نیز کاسته شده است.

ایــنک بــه رفــرانــدوم اتــحادیــۀ اروپــا مــی رســیم. درحــالــی کــه حــزب کــارگــر حــامــی مــانــدن در اتــحادیــۀ اروپــا 
بـــود، 35 درصـــد از رأی دهـــندگـــانـــش از تـــرک اتـــحادیـــۀ اروپـــا حـــمایـــت کـــردنـــد.(8) ایـــن مـــسئله در مـــحافـــل 
ســـیاســـی و دانـــشگاهـــی عـــمدتـــاً نـــقطۀ عـــطفی شـــناخـــته مـــی شـــد کـــه قشـــر مـــحافـــظه کـــارتـــِر حـــامـــیان حـــزب 
کــارگــر را در جــناح هــایِ راســت تــِر ســیاســت تــه نــشین مــی ســاخــت. بــا تــبدیــل بــرگــزیــت بــه مــسئلۀ اصــلی 
انـتخابـات (و شـکایـت از کـارشـکنی مجـلس عـوام کـه رأی قـاطـع بـه اجـرای مـادۀ 50 عهـدنـامـۀ لیسـبون و 
هـمچنین اجـرای فـرایـند خـروج از اتـحادیـۀ اروپـا را داده بـودنـد)، مِــی و مـشاورانـش، مـانـند تـیموتـی و آن 
مــــاکــــیاولــــیِ اســــترالــــیایــــی، لــــینتون کــــروســــبی، بــــه پــــیچیدِن طــــومــــار UKIP و مــــتمایــــل کــــردن بــــسیاری از 
کــرســی هــای حــزب کــارگــر در ســرزمــین هــای شــمالــی و مــرکــزی بــه ســمت حــزب خــودشــان امــید داشــتند. 
ایـن سـناریـو تـوسـط بـدنـۀ اصـلی صـاحـب نـفوذان نـیز تـأیـید شـده بـود. تـا خـوِد روز انـتخابـات، رسـانـه هـا پـر 
شـده بـود از داسـتان هـایـی دربـارۀ ضـعف حـزب کـارگـر در بـرابـر هـجوم حـزب مـحافـظه کـار بـه پـایـگاه هـای 

قدرتش.

ایــن مــحاســبات الــبته کــامــالً غــلط از آب درنــیامــد. UKIP کــه از زمــان پــیروزی اش در ژوئــن 2016 از 
درون فـــروپـــاشـــیده بـــود، در ظـــاهـــر هـــم درهـــم شکســـته شـــد و افـــت آرائـــش تـــا 10.8 درصـــد را بـــه نـــظاره 
نشسـت. رأی حـوزه هـای انـتخابـاتـی در رفـرانـدوم، بـه مـتمایـل بـودن آن حـوزه هـا بـه سـمت مـحافـظه کـاران 
یــا حــزب کــارگــر بســتگی داشــت. بــا اســتناد بــه صــحبت هــای جــان کــورتــیس، مــعمار اصــلی صــندوق هــای 
آراء خـروج کـه نـاقـوس مـرگِ رؤیـاهـای مِـــی بـرای یـک پـیروزی بـزرگ را بـه صـدا درآورد: "بـه طـور مـتوسـط 



در سـال 2016، ازلـحاظ تـعداد کـرسـی هـا در نـقاطـی کـه در آن بـیش از 60 درصـد مـردم رأی بـه خـروج 
داده بـودنـد، چـرخـشی 1 درصـدی بـه سـمت مـحافـظه کـاران وجـود داشـت. در مـقابـل، در نـقاطـی کـه بـیش 
از 55 درصـد مـردم رأی بـه مـانـدن در اتـحادیـۀ اروپـا داده بـودنـد، چـرخـشی 7 درصـدی بـه سـمت حـزب 

کارگر خودنمایی می کرد.(9)

بــاایــن حــال، درکــل بــرگــزیــت مــانــند تشــتی بــود کــه تــا 8 ژوئــن از بــام نــیفتاد! ایــن مــسئله را مــی تــوان در 
سـرنـوشـت احـزابـی دیـد کـه بـه مـقابـلۀ بـا بـرگـزیـت مـی پـرداخـتند - لـیبرال دمـوکـرات هـا، سـبزهـا و تـا حـدی 
هـــم SNP (حـــزب مـــلی اســـکاتـــلند) - و ســـهم آراء هـــمه شـــان کـــاهـــش یـــافـــت. اگـــرچـــه لـــیبرال دمـــوکـــرات هـــا 
عـــلی رغـــم ایـــنکه ســـهم آرائـــشان کـــمی کـــاهـــش یـــافـــته بـــود ( 7.4 درصـــد نســـبت بـــه 7.9 درصـــد در ســـال 
2015) تـوانسـتند 4 کـرسـی بیشـتر از آن خـود کـنند، سـبزهـا کـه کـوربـین را بـرای حـمایـتش از مـادۀ 50 
تخـطئه کـردنـد و کـمپین "اتـحاد پیشـرو" را عـلیه مـحافـظه کـاران و رفـرانـدوم دوم بـرگـزیـت بـه راه انـداخـتند، 
سـهم آرائـشان از 3.7 درصـد بـه 1.6 درصـد کـاهـش یـافـت. بـسیار مـهم تـر از ایـن هـا، چـرخـش بـه سـمت 
مـحافـظه کـاران در حـوزه هـای انـتخابـیِ طـرفـداران خـروج آن قـدر کـافـی نـبود کـه بـتوانـد تـعداد قـابـل تـوجـهی 
از کــــرســــی هــــای حــــزب کــــارگــــر را از دســــتشان درآورد. در مــــقابــــل، ایــــن حــــزب کــــارگــــر بــــود کــــه پیشــــروی 
قـــابـــل مـــالحـــظه ای در جـــنوب انـــگلیس کـــرد و ســـیطره اش بـــر لـــندن - جـــایـــی کـــه بـــه طـــور چـــشمگیری 54.4 
درصـد آرا را در بـرابـر 33.2 درصـد سـهم مـحافـظه کـاران بـه دسـت آورد - را تـثبیت کـرد. ایـن حـزب حـتی 

بافاصلۀ آراء کمی کرسی های محافظه کاران دوآتشۀ کنسینگتون را نیز از آن خود کرد.

بــرای تــوضــیح ایــن رویــداد بــایــد از ایــن واقــعیت ســاده بــیاغــازیــم کــه تــوســط بــیل امــوت، ســردبــیر ســابــق 
اکـــونـــومیســـت، در هـــنگامـــۀ آغـــاز انـــتخابـــات گـــفته شـــد: "«اروپـــا» بـــرای رأی دهـــندگـــان بـــریـــتانـــیایـــی (چـــه 
مــوافــقان و چــه مــخالــفان عــضویــت بــریــتانــیا در اتــحادیــۀ اروپــا)، اهــمیت زیــادی نــداشــت." (امــوت عــقیدۀ 
شـخصی خـودش را زمـانـی عـیان مـی کـند کـه ایـن مـسئله را "شکسـت حـقیقیِ آرمـاِن طـرفـداریِ اروپـا طـی 
44 ســال اخــیر در بــریــتانــیا ... یــک تــراژدی بــرای بــریــتانــیا و مــنافــع اســتراتــژیــکش" مــی خــوانــد.)(10) امــا 
اهـــمیت نســـبتاً کـــم مـــسائـــل اروپـــایـــی بـــرای بیشـــتر رأی دهـــندگـــان بـــریـــتانـــیایـــی بـــاعـــث شـــد کـــه بـــسیاری از 
کــــسانــــی کــــه ســــال پــــیش رأی بــــه مــــانــــدن داده بــــودنــــد، اکــــنون بــــر اجــــتناب نــــاپــــذیــــر بــــودن بــــرگــــزیــــت صــــحه 

بگذارند. مارکوس رابرت از YouGov می نویسد:

دربــارۀ مــسئلۀ بــرگــزیــت، رأی دهــندگــان را مــی تــوان بــه جــای دو، در ســه گــروه کــلی قــرار داد: 
جــــــــدایــــــــی طــــــــلبان ســــــــرســــــــخت کــــــــه قــــــــصد خــــــــروج از اتــــــــحادیــــــــۀ اروپــــــــا را داشــــــــتند (45%)، 



وحــــــــدت طــــــــلبان کــــــــه هــــــــمچنان در تــــــــالش بــــــــودنــــــــد بــــــــرگــــــــزیــــــــت را مــــــــتوقــــــــف کــــــــنند (%22) و 
تـازه جـدایـی طـلبان (%23) - کـه در انـتخابـات تـابسـتان گـذشـته بـه بـاقـی مـانـدن در اتـحادیـۀ 
اروپـا رأی داده بـودنـد، امـا گـمان مـی بـردنـد کـه اکـنون دولـت وظـیفه دارد کـه فـرایـند خـروج را 

به جریان بیاندازد.

ظــهور ایــن طــیف ســوم بــدان مــعناســت کــه وقــتی احــزاب دربــارۀ بــرگــزیــت صــحبت مــی کــنند، 
نــــبایــــد آراء را در ظــــرفــــی کــــه درســــت از نــــیمه مــــیان طــــیف اول و دوم تــــقسیم شــــده، بــــبینند. 
بــه جــای آن بــایــد دو ظــرف بــزرگ بــه طــیف اول و ســوم و بــه طــیف دوم وحــدت طــلبان هــم یــک 
ظــــرف خــــیلی کــــوچــــک تــــر اخــــتصاص دهــــند. ایــــن یــــعنی مــــحافــــظه کــــاران و UKIP از مــــیان 
ظــــرفــــی 68 درصــــدی در حــــال صــــید آراء خــــود هســــتند، درحــــالــــی کــــه حــــزب کــــارگــــر، لــــیبرال 
دمــــوکــــرات هــــا، ســــبزهــــا و نــــاســــیونــــالیســــت هــــا صــــرفــــاً بــــرای 22 درصــــد آراء در حــــال تــــکاپــــو 

هستند.(11)

تحـلیل رابـرت - و پـیش بـینی اش مـبنی بـر آنـکه مِـــی اکـثریـت قـاطـع را کسـب خـواهـد کـرد - حـزب کـارگـر 
را در مــیان احــزاب ضــّد بــرگــزیــتی دســته بــندی کــرده بــود. امــا ایــن دقــیقاً جــایــی بــود کــه حــزب کــارگــر بــه 
رهــــبری کــــوربــــین از ایســــتادن در آن ســــر بــــاز مــــی زد. عــــلی رغــــم نــــدای مــــخالــــفِت قشــــِر گــــاردیــــن خــــوان و 
مــخالــفت 52 عــضو بــاقــی طــلِب ســرســخِت پــارملــان، کــوربــین اعــضای پــارملــانــی حــزب کــارگــر را در جــریــان 
تـصویـب سـریـع الیـحه ای کـه مـوجـب اجـرای مـادۀ 50 مـی شـد، مـجاب بـه رأی مـوافـق کـرد. ایـن اتـفاق کـار 
را بـــرای مِــــی ســـخت کـــرد تـــا انـــگ ضـــّد بـــرگـــزیـــتی بـــودن را بـــه حـــزب کـــارگـــر بچســـبانـــد و هـــمچنین بـــه تـــیم 
کــوربــین اجــازه داد تــا بــر روی مــبارزه بــرای مــحتوای اجــتماعــی و اقــتصادی بــرنــامــۀ حــزبــی شــان تــمرکــز 
کنند. مسئله دیگر نه موافقت یا مخالفت با برگزیت، بلکه اکنون پرسش بر سر چگونگی برگزیت بود.

کوربینیزم وارد می شود

جــانــاتــان ویــتلی، اســتاد عــلوم ســیاســی، مــابــین "دو بُــعد از عــقایــد ســیاســی" تــفکیک قــائــل مــی شــود کــه 
می تواند تعیین کنندۀ محل قرارگیری مردم در طیف های چپ و راست باشد:

اولـــی، بُـــعد اقـــتصادی اســـت کـــه مـــرتـــبط بـــا تـــرجـــیح شـــما بـــه اقـــتصاد طـــرفـــدار بـــازار آزاد از 
یـــکسو و یـــا بـــازتـــوزیـــع ثـــروت و نـــقش بیشـــتر دولـــت در اقـــتصاد از ســـوی دیـــگر خـــواهـــد بـــود. 
دومــی، بُــعد فــرهــنگی اســت کــه مــن در ایــن زمــینه از دوگــانــۀ جــهان وطــن-جــماعــت بــاور حــرف 
مـــــی زنـــــم، امـــــا دیـــــگر صـــــاحـــــب نـــــظران ایـــــن بُـــــعد را در دو گـــــروه "گـــــشوده در مـــــقابـــــل بســـــته" 



دسـته بـندی مـی کـنند. ایـن بُـعد بـه رابـطۀ جـامـعۀ شـما بـا دنـیای خـارج بـازمـی گـردد و دربـارۀ 
مسائلی نظیر عضویت در اتحادیۀ اروپا و مهاجرت سر باز می کند.(12)

تـــحقیق ویـــتلی نـــشان مـــی دهـــد در زمـــان انـــتخابـــات عـــمومـــی، هـــر دو گـــروه طـــرفـــداران مـــحافـــظه کـــاران و 
حزب کارگر در هر دو بُعِد یادشده، نسبت به سال 2015 بیشتر دوقطبی شده اند، به نحوی که:

شــکاف بــزرگــی در مــیانــۀ آن هــا پــدیــد آمــده بــود کــه حــامــیان هــیچ کــدام از احــزاب آن را پــر 
نــمی کــردنــد. ایــن مــسئله شــایــد بــازتــاب دهــندۀ نــتیجۀ مــبارزات انــتخابــاتــی بــرای رفــرانــدوم در 
سال گذشته باشد که احتماالً منجر به دوقطبیتر شدن نظرات رأی دهندگان شده است.

امـا، در واقـعیت، ایـن طـیف مـیانـۀ رأی دهـندگـان بـا تـوجـه بـه نـاپـایـدار بـودن نـظرسـنجی هـای 
اخـیر، بیشـتر شـامـل تـعداد زیـادی از رأی دهـندگـانـی مـی شـود کـه هـنوز تـصمیم نـهایـی خـود 
را نـگرفـته انـد. ایـن جـایـی اسـت کـه تـمام احـزاب، بـاألخـص دو حـزب اصـلی، نـیاز دارنـد کـه 
آراء آن را از آن خــود کــنند. بــرای حــزب کــارگــر دوراهــیِ بــه وجــودآمــده بــه ایــن مــعناســت کــه 
آن هـــا بـــایـــد از دو پـــایـــگاه حـــمایـــتی مـــتمایـــز دیـــگر دســـت بـــکشند. ازیـــک طـــرف پـــایـــگاه قـــدرت 
ســنتی حــزب کــارگــر در ســرزمــین هــای شــمالــی و مــیانــی را داریــم کــه رأی دهــندگــانــش اغــلب 
در بُــــعد فــــرهــــنگی مــــوضــــع "بســــته"ای اتــــخاذ مــــی کــــنند و حــــتی مــــحتمل اســــت کــــه در ســــال 
2015 بـه بـرگـزیـت رأی داده بـاشـند یـا حـتی بـازیـچۀ دسـت UKIP شـده بـاشـند. از طـرف 
دیـگر جـوانـانـی بـا نـگاهـی جـهان وطـنی و مـوضـعی "بـاز" مـعموالً در لـندن و یـا در شهـرهـای 
حــومــۀ آن وجــود دارنــد کــه احــتماالً شــامــل لــیبرال دمــوکــرات هــا یــا ســبزهــا هــم مــی شــونــد. بــه 
نـــظر مـــی رســـد ایـــن دو پـــایـــگاه اصـــلی پـــس از رفـــرانـــدوم ژوئـــن از هـــم گسســـته تـــر شـــده انـــد و 
دیــگر نــمی تــوان آن هــا را زیــر یــک "پــرچــم" مجــزا گــرد هــم آورد. بــا تــوجــه بــه شــواهــدی کــه در 
ایـــنجا آورده شـــد و بـــا تـــوجـــه بـــه نـــظرســـنجی هـــا، مـــی تـــوان گـــفت درحـــالـــی کـــه گـــروه اول هـــنوز 
تـوانـایـی جـذب شـدن تـوسـط حـزب کـارگـِر جـرمـی کـوربـین را دارنـد، گـروه دوم بـه روشـنی بـه 

سمت این حزب گرویده اند.(13)

هــمان طــور کــه ویــتلی در ادامــه مــی گــویــد: "مِـــی آگــاهــانــه چــپ گــرایــان اقــتصادی و بــا مــوضــع "بســته" را 
هــدف قــرار داد". بــه چــشم مــی تــوان دیــد کــه مِـــی شکســت خــورده و، در مــقابــل، حــزب کــارگــر بــر دوراهــیِ 
پــیِش رویــش فــائــق آمــده اســت. ایــن امــر را تــنها بــه صــورت ســلبی بــر اســاس بــی روح بــودن کــمپین مِـــی و 
خــطای جــبران نــاپــذیــری کــه در هــنگام اعــالم بــرنــامــۀ "مــالــیات دیــوانــه وار" مــرتــکب شــد، نــمی تــوان تــوضــیح 



داد. کـوربـین و حـامـیانـش تـوانسـته بـودنـد جـذبـۀ مـثبتی بـرای خـودشـان ایـجاد کـنند. مـرام نـامـۀ حـزبـی شـان 
نـــشان داد کـــه قـــرار نیســـت تـــکرار دوبـــارۀ بـــیانـــیۀ 1983 حـــزب کـــارگـــر، هـــمان "بـــلندبـــاالتـــریـــن یـــادداشـــت 
خـودکـشی در طـول تـاریـخ" بـاشـد - هـمان شـوخـی مـعروف جـرالـد کـافـمن. روزنـامـه نـگاران عـالف بـعد از 
لــو رفــنت یــک پــیش نــویــس از آن بــیانــیه هــمگام بــا روزنــامــۀ Evening Standard لــندن، یــک صــدا فــریــاد 

زدند : "رفیق کوربین پرچم سرخ را به اهتزاز درآورده است." (در 16 ماه ِمی)

درواقــع کــوربــین و هــمتایــش در دولــت ســایــه، جــان مــک دونــل، بــرنــامــۀ ســخت گــیرانــۀ ســوســیال دمــوکــراتــی 
شـــبیه بـــه سیســـتم دوران کِـــینزی (1945-75) را پـــیشنهاد داده بـــودنـــد - مـــن جـــمله [أخـــذ] مـــالـــیات هـــای 
ســــنگین تــــر از ثــــروتــــمندان و مــــرفــــهان، اســــتقراض بــــرای ســــرمــــایــــه گــــذاری در زیــــرســــاخــــت هــــا، یــــک بــــانــــک 
سـرمـایـه گـذاری مـلی، تـوقـف خـصوصـی سـازی خـدمـات سـالمـت مـلی، پـایـه گـذاری خـدمـات آمـوزش و بـیمۀ 
هـمگانـی، بـازپـس گـیری خـطوط ریـلی، آب و بـرق و خـدمـات پسـت سـلطنتی از بـخش خـصوصـی، بهـبود 
، مــحافــظت از تعهــد دولــت در قــبال  9حــق وحــقوق کــارگــران، مــبارزه بــا ســنگ انــدازی هــای اقــتصاد گــیگی

کاهش شهریۀ دانشگاه ها و بازگرداندن برنامۀ EMA [= برنامۀ حمایت از دانشجویان].

شــــرایــــط مــــوجــــود - 40 ســــال ســــلطۀ نــــئولــــیبرالــــیسم و قــــریــــب بــــه یــــک دهــــه ریــــاضــــت اقــــتصادی - ایــــن 
پـــیشنهاد هـــا را رادیـــکال جـــلوه مـــی دهـــد. حـــتی پـــولـــی تـــویـــنبی - کـــه نخســـت، تـــوجـــیه گـــِر جـــدا شـــدن حـــزب 
ســوســیال دمــوکــرات از حــزب کــارگــر و پــس ازآن تــوجــیه گــر بــلریــسم بــود - آن پــیش نــویــس را چــنین چــیزی 
مـی دانـد: "وفـوری از شـعف هـا ... و گـنجینه ای از کـارهـایـی کـه بـایـد انـجام شـود و کـارهـایـی کـه هـیچ وقـت 
نـبایـد انـجام مـی شـد و وعـده هـایـی کـه مـی تـوانـد ایـن کـشور را، بـرای هـمگان، بـه جـای بـسیار بهـتری بـدل 
ســازد." وی فــقط نــگران آن بــود کــه نــکند هــمکاری بــا کــوربــین مجــموعــه ای از پــیشنهادهــای خــوب را هــم 

بی اعتبار سازد.(14)

بـــعد از انـــتخابـــات، رســـانـــه هـــای جـــریـــان اصـــلی و طـــیف راســـت حـــزب کـــارگـــر عـــلی رغـــم تـــأکـــید بـــر آنـــکه 
"الـبته کـوربـین فـعال و مـبارز خـوبـی اسـت" رویـۀ دیـگری را در پـیش گـرفـتند. ایـن مـسئله بـدان مـعناسـت 
کـه تـفاوت بـین او و مِـــی تـنها در کـاردانـی و شـخصیت آن هـا بـود. درواقـع مـحتوا و سـازمـان دهـی کـمپین 

9 فــــارغ از ایــــنکه مــــعادل دقــــیق ایــــن نــــوع بــــرنــــامــــه ریــــزی اقــــتصادی چیســــت، جــــالــــب اســــت کــــمی دربــــارۀ مــــحتوای ایــــن بــــرنــــامــــه ریــــزی بــــدانــــیم. ایــــن 
بــرنــامــه ریــزی مــبتنی اســت بــر شــغل هــای مــوقــت و قــراردادی (روزانــه یــا مــاهــانــه یــا ســاالنــه؛ بــه هــرحــال، قــراردادهــایــی کــوتــاه مــدت) و بــدون هــیچ گــونــه 
ثــبات شــغلی ای. در واقــع، ایــن شــکلی از بــرنــامــه ریــزی اقــتصادی اســت کــه امــروزه بــه هــمان انــدازه کــه در بــریــتانــیا رایــج اســت در کــشوری مــانــند 
ایـران هـم شـاهـد آن هسـتیم. جـالـب آنـکه از مـنظر مـدافـعان اقـتصاد بـازار، ایـن شـکل از بـرنـامـه ریـزیِ اقـتصادی مـی تـوانـد تـعریـفی دیـگر داشـته 
بـاشـد. در ایـن تـعریـف، نـاپـایـداری و عـدم ثـبات شـغلی بـه انـعطاف پـذیـری شـغلی تـعبیر مـی شـود و قـراردادهـای مـوقـت هـم آزادی نـیروی کـار و رفـع 

محدودیت از دوش نیروی کار معنا می شود.



حـزب کـارگـر سـرنـوشـت سـاز شـد. کـوربـین در مـبارزات انـتخابـاتـی در مـقام یـک سـوسـیالیسـت بـرای پـایـان 
دادن بـــه ریـــاضـــت اقـــتصادی مـــی کـــوشـــید. مـــانـــند مِــــی، او آلـــترنـــاتـــیوی بـــرای لـــیبرالـــیسم جـــهان وطـــن ارائـــه 
مـــی داد، امـــا آلـــترنـــاتـــیوی مـــترقـــی و انـــترنـــاســـیونـــالیســـت. هـــمچنین مـــانیفســـت حـــزب هـــم تـــمایـــزبـــخش بـــود. 
بـه عـالوه، تـیم کـوربـین یـک گـام بـه هـدف خـود، یـعنی تـبدیـل حـزب کـارگـر بـه یـک جـنبش اجـتماعـی، نـزدیـک 
شـدنـد. مـوج عـظیمی از تـظاهـرات مـردمـی کـشور را درمـی نـوردیـد کـه بـا اسـتفادۀ مـاهـرانـه از شـبکه هـای 
اجــــتماعــــی نــــیز در حــــال قــــوی تــــر شــــدن بــــود. بــــن بســــت ســــابــــق حــــزب داشــــت جــــانــــی دوبــــاره مــــی گــــرفــــت، 
ازیـک طـرف کـوربـین بـرخـوردار از حـمایـت انـبوه اعـضا، امـا از سـوی دیـگر در مخـمصۀ آن بـود کـه سـکان 
حــزب در مــقیاس مــلی و محــلی در دســت طــیِف راســت درون حــزب بــود. ایــن حــرکــت کــه بــا هــدف فــراهــم 
آوردن پــایــگاهــی قــدرتــمند بــرای فــعالــین ایــجاد شــده بــود، تــوســط مــباحــث جــناحــیِ نــابــودکــننده، زمــین گــیر 

شد.

در طـــی کـــمپین هـــای انـــتخابـــاتـــی، آن حـــرکـــت بـــه بـــلوغ رســـید و تـــوانســـت اعـــضای کـــمپین را بـــه صـــورت 
نـیروی رأی جـمع کـن سـامـان دهـد. فـعاالن ایـنترنـتی طـرفـدار کـوربـین، دسـت از مـانـدن در فـضای مـجازی 
بـرداشـتند و شـروع بـه ایـجاد تـأثـیر در دنـیای واقـعی کـردنـد. فـعالـیت هـای آنـان بـا مـوج اعـتراضـات ضـدّ 
ریــــاضــــتی و اعــــتصابــــات عــــمومــــی کــــه اغــــلب تــــوســــط حــــزب کــــارگــــر و مــــیلیتانــــت هــــای چــــپ (ازجــــمله حــــزب 
) ســازمــان دهــی شــده بــود، هــرچــه بیشــتر تــقویــت مــی شــد. تــمام ایــن ابــتکارهــا  10کــارگــران ســوســیالیســت

بـه نـحوی بـه دیـد سـیاسـی واحـدی رسـیده انـد کـه چـپِ رادیـکاِل ازهـم گـسیخته و درگـیر بـا یـکدیـگر، چـه در 
داخــل و چــه خــارج از حــزب کــارگــر، را اکــنون حــول پشــتیبانــی از کــوربــین و رأی دادن بــه ایــن حــزب و 

بیرون انداخنت محافظه کارها به وحدت رسانده اند.

خـــروش عـــظیم مـــشارکـــت جـــوانـــان در انـــتخابـــات را بـــایســـتی در ایـــن چـــارچـــوب بـــفهمیم. طـــبق گـــزارش 
YouGov، کــوربــین آراء جــوانــان را در مــقیاســی وســیع از آن خــود کــرده اســت. 66 درصــد رأی افــراد 
18 تـــا 19 ســـالـــه و 62 درصـــد رأی افـــراد 20 تـــا 24 ســـالـــه و 63 درصـــد رأی افـــراد 25تـــا 29 ســـالـــه، 
هــمچنین 55 درصــد ســی وچــند ســالــه هــا و هــمچنین عــدۀ کــثیری (حــدود 44درصــد) چهــل و چــندســالــه هــا 
هـــم بـــه حـــزب کـــارگـــر رأی داده بـــودنـــد.(15) حـــمایـــت رأی دهـــندگـــان جـــوان از حـــزب کـــارگـــر را نـــمی تـــوانـــیم 
صــرفــاً بــه چــند مــسئلۀ خــاص تــقلیل دهــیم - مــثل صِــــــــــرف مــخالــفت بــا بــرگــزیــت و یــا وعــدۀ کــوربــین بــرای 
کـاهـش شهـریـۀ دانـشگاه هـا. یـکی از مـلزومـات تـغییر و تـحول سـیاسـی کـه بـعد از بحـران مـالـی بـند از پـا 

10 حــزبــی کــه بــرخــی از چهــره هــای شــناخــته شــدۀ چــپ بــریــتانــیا در آن فــعالــیت داشــته و دارنــد. از آن جــمله: آلــکس کــالــینیکوس، کــریــس هــارمــن، 

تونی کلیف، تری ایگلتون و جان مالینو.



گـشود، مـوج رادیـکالـیزه شـدن جـوانـان بـود. در مـقیاس بـین املـللی جـنبش اشـغال وال اسـتریـت در 2011 و 
در داخــل بــریــتانــیا هــم تــظاهــرات دانــشجویــی 2010. بــسیاری از جــوانــان قــربــانــیان رژیــمی ریــاضــتی 
بـــودنـــد کـــه بـــرای آن هـــا چـــیزی نـــداشـــت مـــگر آیـــندۀ شـــغلی بـــا دســـتمزد پـــایـــین، کـــمبود و گـــرانـــی مـــسکن و 

همچنین بدهی های عظیم دانشجویی. در این وضعیت بود که همگی به چپ گرویدند.

وعــــده هــــای اقــــتصادی حــــزب کــــارگــــر هــــمچنین جــــذابــــیت مِـــــی بــــرای چــــپ گــــرایــــان اقــــتصادی بــــا مــــوضــــعِ 
فـرهـنگیِ "بسـته" را از بـین بـرد. مـا شـکل پـیِش رو (شـکل 1)، کـه نـشان دهـندۀ افـت شـدیـد دسـتمزدهـای 
11واقــعی اســت، را در شــمارۀ 153 در نشــریــۀ ایــنترنــشنال ســوســیالــیسم منتشــر کــرده بــودیــم. امــا ایــن 

شـکل را بـدیـن سـبب دوبـاره در ایـنجا نشـر مـی دهـیم کـه نـشان مـی دهـد هـزیـنۀ بـازسـازی خـسارات "رکـود 
بـــزرگ" بـــر گـــردۀ چـــه کـــسانـــی بـــوده اســـت - "مـــردم زحـــمت کـــش عـــادی" کـــه مِــــی متعهـــد شـــده بـــودن دســـت 
آنـان را بـگیرد. و افـزایـش تـورم کـه نـتیجۀ افـت نـرخ تـبدیـل پـونـد اسـترلـینگ از ژوئـن 2016 بـود بـه مـعنای 
آن اســت کــه دســتمزدهــای واقــعی هــمچنان تــحت فــشار کــارفــرمــایــانــی اســت کــه دســت بــه گــریــبان مــشکالت 
ذاتــی رقــابــت پــذیــری هســتند و بــه ســرمــایــه گــذاری در بهــبودبــخشی بهــره وری نــیز رغــبتی نــشان نــمیدهــند. 
دســتمزدهــای واقــعی در ســه مــاهــۀ مــنتهی بــه آوریــل تــا 0.6 درصــد کــاهــش یــافــته اســت.(16) تجــربــۀ کــمتر 
شـــدن دســـتمزدهـــا و مـــشقات اقـــتصادیِ کـــلی تـــر و تـــرس از آیـــندۀ خـــدمـــات رســـانـــیِ عـــمومـــی - کـــه نـــه تـــنها 
مــرام نــامــۀ تــهیِ مِــــی هــیچ کــاری بــرای مــقابــله بــا از دســت رفــنت آن نــکرد، بــلکه درواقــع در قــالــب بــرنــامــۀ 
"مـالـیات دیـوانـه وار" کـار را نـیز وخـیم تـر کـرده بـود - بـاعـث شـد کـه بـسیاری از رأی دهـندگـان سـنتی حـزب 
کـارگـر کـه احـتماالً جـذب بـرنـامـه هـای مـحافـظهکاران و UKIP دربـارۀ مـهاجـرت و بـرگـزیـت شـده  بـودنـد، 

دوباره به آغوش حزب کارگر بازگردند.

11 یـکی از ارگـان هـای نـظری حـزب SWP (حـزب کـارگـران سـوسـیالیسـت). کـالـینیکوس، پـل بـلکلج، جـان ریـس و چـند چهـرۀ شـناخـته شـدۀ دیـگر 

چپ (در سطح جهان) در این نشریه قلم می زنند. همین مقاله نیز در شمارۀ 155 این نشریه منتشر شده است.
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شکل 1: رشد دستمزد هفتگی واقعی به تفکیک هر دهه از قرن 18 به این سو؛ درصدهای هر دهه از نسبت 
دستمزد میانگین بین دو دهۀ قبل از آن به دست می آید. (شاخص قیمت مصرف کننده وفق داده شده است). منبع: 

Resolution Foundation

مــــتیو گــــودویــــن از مــــحققان طــــرفــــدار رســــانــــه هــــای هــــمه پــــسندی اســــت کــــه مــــی گــــفتند انــــتخابــــات "انــــتقام 
وحـــدت طـــلبان" بـــوده اســـت. حـــتی وی هـــم بـــعدازآنـــکه مـــی گـــویـــد: "شـــرکـــت بـــیش ازحـــد جـــوانـــان بـــه هـــمراه 
حـامـیانـی از قشـر شهـری و لـیبرال هـای وحـدت طـلب در انـتخابـات، بـه حـزب کـارگـر اجـازه داد تـا در لـندن 

و شهرهای دانشگاهی بتازد"، در ادامه اعتراف می کند: 

مســـلماً، حـــزب کـــارگـــر از ســـیطرۀ شـــکننده اش در مـــناطـــقی کـــه رأی بـــه خـــروج از اتـــحادیـــۀ 
اروپــا داده بــودنــد دفــاع کــرد و دســتاوردهــای دیــگری هــم داشــت. امــا ایــن عــمل تــمامــاً حــول 
مــحور بــرگــزیــت نــمی چــرخــید. الــتزام کــوربــین بــه حــمله کــردن بــه بــی عــدالــتی هــای اقــتصادی، 
عــقب رانــدن بــانــک هــا و هــمچنین از آن طــرف اعــمال مــالــیات بــر افــراد ثــروتــمند و مــلی ســازی 

دوبارۀ خطوط ریلی واضحاً پژواک صدای همان جاماندگان بریتانیایی بود.(17)

بـــه عـــالوه، پـــیروزی حـــزب کـــارگـــر در شهـــرهـــا مـــؤیّـــد تـــحقیقات بـــلندمـــدت تـــری در ایـــن مـــوضـــوع اســـت کـــه 
نـشان مـی دهـند نـواحـی شهـری در بـریـتانـیا بـا جـمعیت قـومـی هـرچـه آمـیخته تـرشـان در حـال تـبدیـل شـدن 
بـــــه زمـــــین بـــــازیِ حـــــزِب کـــــارگـــــر هســـــتند.(18) فـــــریـــــزر نـــــلسون، ســـــردبـــــیر The Spectator، هـــــفته نـــــامـــــۀ 



دســـت راســـتی مـــحافـــظه کـــاران، بـــا کـــینه ای در دل اعـــتراف مـــی کـــند: "بـــایـــد از ایـــن عـــقیده کـــه کـــوربـــینیسم 
صـرفـاً یـک نـابـهنگامـی تـاریـخی و یـا عـتیقه ای دهـۀ هـفتادی اسـت، دسـت بـرداریـم. از قـضا، کـوربـینیسم 

کامالً مربوط به 2017 است."(19)

نــــهایــــتاً، و مــــشخصاً، شکســــِت دیــــگر زمــــانــــی نــــمایــــان شــــد کــــه مــــحافــــظه کــــاران کــــوشــــیدنــــد از قــــساوت 
تـروریسـت هـا در منچسـتر و پـل لـندن اسـتفاده کـنند تـا بـه کـوربـین بـرچسـب "تـساهـل بـا تـروریـسم" بـزنـند. 
در روزهـای آخـر مـبارزات انـتخابـاتـی، مِــی بـا تـرسـانـدن مـردم از خـطرهـای جـدیـدی عـلیه حـقوق بشـر، در 
پـی بـازپـس گـیری پـایـگاه هـایـی بـود کـه پـیش تـر از دسـت داده بـود. امـا سـابـقۀ خـودش بـه او اجـازۀ انـجام 
ایـــن کـــار را نـــداد. شـــما نـــمی تـــوانـــید بـــیش از 6 ســـال بـــر مـــسند وزارت کـــشور تـــکیه بـــزنـــید و در مـــقابـــل 
بــخواهــید یــک شــبه بــا یــادآوری گــفت وگــوهــای رقــیبتان بــا شــین فــین در دهــۀ 80، بــه دو حــملۀ تــروریســتی 
واکـنش نـشان دهـید. امـا مـهم تـر از ایـن، کـوربـین تـوانسـت بـه سـرمـایـۀ اخـالقـی اش تـکیه بـزنـد کـه بـه واسـطۀ 
رهـبری یـکی از بـزرگ تـریـن جـنبش هـای ضـّد جـنگ و مـخالـفت بـا جـنگ عـراق از هـمان اول و ایـن اخـطار 
کـه ایـن حـمله مـوجـب حـمالت تـروریسـتی بیشـتر خـواهـد شـد، بـرای خـودش دسـت وپـا کـرده بـود. سـخنرانـی 
کـــوربـــین در 26 مـــاه مـــی کـــه مـــیراث فـــاجـــعه آســـای نـــوکـــری بـــریـــتانـــیا در بـــارگـــاه امـــپریـــالـــیسم امـــریـــکا در 

خاورمیانه را نقد کرده بود، حرکتی کلیدی به شمار می رفت. 

آویزان به یک تار مو

بــدیــن تــرتــیب، انــتخابــات عــمومــی کــه قــرار بــود تــحکیم بــخش ریــزش نــیروهــا بــه ســبد جــناح راســت بــاشــد کــه 
طـرفـداران مـحافـظه کـار بـرگـزیـت دنـبال آن بـودنـد، بـه مـوج عـظیم اقـبال بـه چـپ هـا بـدل شـد. مِـــی بـرخـالف 
تـصویـر رهـبر مـحکم و اسـتواری کـه از خـود نـشان داده بـود، بـا دومـین مجـلس مـعّلق در طـی کـمتر از ده 
ســال اخــیر مــواجــه شــده اســت. ادعــای مــحافــظه کــاران و دســت راســتی هــای حــزب کــارگــر مــبنی بــر ایــنکه 
مِــــی بـــه طـــور قـــطعی پـــیروز انـــتخابـــات اســـت، یـــاوه ای بـــیش از آب درنـــیامـــد. بـــنا بـــر قـــانـــون، ابـــتدا مِــــی در 
مـقام رهـبر حـزب دارای اکـثریـت در مجـلس عـوام بـایـد بـه تـشکیل دولـت اقـدام کـند. امـا ایـن بـه خـودی خـود 
حــــق نخســــت وزیــــری را بــــرای وی بــــه ارمــــغان نــــخواهــــد آورد. در ســــال 1923، بــــا ایــــنکه مــــحافــــظه کــــاران 
هـمچنان اکـثریـت را در پـارملـان داشـتند (258 کـرسـی در مـقابـل 191 کـرسـی بـرای حـزب کـارگـر و 159 
کـرسـی بـرای لـیبرال هـا)، بـلدویـن اسـتعفا داد. او بـا ایـن اقـداْم راهـگشایِ اولـین دولـت کـارگـری بـه رهـبریِ 
رمـزی مـک دونـالـد شـد. ایـن اتـفاق بـعد از وانـهادن آنـچه ای. جـی. پـی تـیلور آن را "تـوطـئه هـای بـچه گـانـه" 



بــرای مــمانــعت از هــمچون پــیشامــدی خــوانــد، رخ داد.(20) حــق کــامــالً بــا کــوربــین و مــک دونــل خــواهــد بــود 
اگر به تشکیل دولت اقلیت تمایل نشان دهند. 

بــاایــن هــمه، حــساب وکــتاب هــای پــارملــاْن دولــتی مــحافــظه کــار را مــی طــلبد. امــا ایــن بــدان مــعنا نیســت کــه 
12تـوافـق "اعـتماد و حـمایـت" کـه مِـــی در پـی بـرقـراری آن بـا DUP اسـت، حـضور تـمام وکـمال (5 سـالـه) 

او را در مــسند نخســت وزیــری تــضمین مــی کــند. اوالً حــتی مــحافــظه کــاران هــم مــی تــوانــند آویــزان بــاشــند. 
مِــــــی، هـــــمان طـــــور کـــــه آزبـــــورن بـــــا طـــــعنه مـــــی گـــــویـــــد، یـــــک "مـــــردۀ متحـــــرک" اســـــت.(21) تـــــنبیه بـــــی اغـــــماض 
مــحافــظه کــاران در پــی شکســت شــان و شــیوۀ حــکومــت داری مِـــی کــه مــغرورانــه و مــرمــوزانــه بــود بــاعــث شــد 
کـه اطـراف وی چـند نـفری بیشـتر بـاقـی نـمانـند. ایـن واقـعیت کـه مِـــی بـرای ایـنکه رقـیبی در رهـبری حـزب 
نــداشــته بــاشــد، مــشاوران ارشــد خــود - نــیک تــیموتــی و فــیونــا هــیل - را اخــراج کــرد، نــشان دهــندۀ ضــعف 
اوســت. احــتمال دارد مِــــی کــمی دنــدان روی جــگر بــگذارد. احــتماالً بهــتریــن بــرگ بــرنــده ای کــه در دســت 
دارد هـم هـمین یـک مشـت رقـیب غـیرجـذّاب او هسـتند. بـوریـس جـانـسون، دیـویـد دیـویـس، امـبر رود و لـیام 

فاکس، قادر نیستند جلوی پای ِمی سنگ بیندازند.

نـکتۀ دوم، اتـحاد بـا DUP اسـت. تـکیه کـردن بـه یـک مشـت مـتعصِب هـمجنس گـراسـتیِز ضـّد سـقط جـنین 
و مـعتقد بـه آفـریـنش اولـیه، [بـرای گـریـز از مـعرکـه،] از هـمان آغـاز مشـروعـیت دولـت را زیـر سـؤال خـواهـد 
 DUP بـرد. هـر دو سـِر ایـن ائـتالف ضـعیف هسـتند - مـحافـظه کـاران بـه سـبب شکسـت انـتخابـاتـی شـان و
کــــه خــــودش تــــحت فــــشار شــــین فــــین در شــــش حــــوزۀ انــــتخابــــیِ ایــــن حــــزب اســــت. جــــمع ایــــن دو بــــا هــــم، 
هــــم افــــزایــــی ضــــعف هــــایــــشان خــــواهــــد بــــود. حــــتی اگــــر DUP از حــــقنه کــــردن عــــقایــــد اجــــتماعــــیِ شــــدیــــداً 
مـحافـظه کـارانـه اش بـه مِـــی دسـت بـردارد، هـم در مـناطـق تـحت کـنترلـشان بـرای خـاصـه خـرجـی هـایـشان و 
هــم در قــضایــایــی مــثل تــقاضــا بــرای حــمایــت از درهــم کــوبــیدن اســتیالی پــروتســتان هــا در شــمال ایــرلــند 

خرده فرمایش های زیادی خواهد داشت.

حـزب DUP در ده سـال اخـیر هـیئت اجـرایـیِ تـقسیم قـدرت شـدۀ ایـرلـند شـمالـی را رهـبری مـی کـرد. تـا 
آنــــکه آرلــــن فــــوســــتِر نخســــت وزیــــر در مــــیان اتــــهام هــــای فــــساد مــــطرح شــــده حــــول یــــک پــــروژۀ گــــرمــــایــــش بــــا 
انــرژی هــای تجــدیــدپــذیــر کــه 500 مــیلیون پــونــد هــزیــنه روی دســت گــذاشــته بــود، مــجبور شــد کــناره گــیری 
کــند. فــوســتر در اصــل بــرای آن بــه DUP پــیوســت کــه بــا مــخالــفت هــای ســرســختانــۀ آن حــزب عــلیه تــوافــقِ 
جـمعۀ نـیکِ 1998 کـه تـمام مـشکالت را پـایـان بـخشیده بـود، هـم سـویـی داشـت. DUP مـطمئن اسـت کـه 
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مـی تـوانـد از تـوافـق بـا مـحافـظه کـاران بهـره بـگیرد تـا خـود را در مـقابـل شـین فـین قـوی تـر سـازد. اگـر مِـــی 
اجـازه دهـد تـا آن هـا ایـن سیسـتم تـقسیم قـدرت [در هـیئت اجـرایـی ایـرلـند] را تـضعیف کـنند، جـایـگاهـش 
چـه در مـیان طـبقۀ حـاکـم بـریـتانـیا و چـه در مـیان طـبقۀ حـاکـم بـقیۀ کـشورهـای اروپـایـی از ایـن کـه هسـت 

پایین تر خواهد آمد.(22)

ســومــین و مــهم تــریــن نــکته بــه بــرگــزیــت مــربــوط اســت. مِــــی اکــنون در جــایــگاه بــسیار دشــوارتــری قــرار 
دارد. در حـال حـاضـر اکـثریـت مـطلق پـارملـان بـرای آن نـوع جـدا شـدِن تـندروانـه از اتـحادیـۀ اروپـا کـه مِــی 
قــــصدش را داشــــت، وجــــود نــــدارد. اکــــنون وحــــدت طــــلبان در کــــابــــینه و بــــرخــــی اعــــضای مــــحافــــظه کــــار در 
مجــلس عــوام بــرای اجــرای بــرگــزیــتی بــه مــراتــب مــالیــم تــر فــشار خــواهــند آورد؛ کــه ایــن بــا حــمایــت قــوی از 
مــرکــز مــالــی لــندن و دیــگر مــراکــز تــجارتــی بــزرگ و کــوچــک، شــامــل مــانــدن در یــک اتــحادیــۀ گــمرکــی و یــا 
شــایــد حــتی بــازار واحــد خــواهــد بــود.(23) امــا ایــن بــرگــزیــت بــرای جــانــسون، فــوکــس و طــرفــدارانــشان کــه 
حـــاال بـــا تـــصمیم مِـــــی مـــبنی بـــر بـــرگـــردانـــدن میشـــل گـــاْو بـــه کـــابـــینه قـــوی تـــر هـــم شـــده انـــد، اصـــالً مـــطبوع 

نیست.

طــرف دیــگر قــضیه بــقیۀ اعــضای اتــحادیــۀ اروپــا قــرار دارنــد. درز خــبر جــلسۀ شــام در دفــتر دولــت در 
داونــینگ اســتریــت در اواخــر آوریــل از ســوی رئــیِس وصــف نــاپــذیــر اتــحادیــۀ اروپــا، ژان کــلود یــونــکر، خــبر 
از آن مــی دهــد کــه رهــبران اتــحادیــۀ اروپــا قــصد دارنــد از تــاکــتیک هــای زورگــویــانــه در بــریــتانــیا اســتفاده 
کـنند؛ هـمان تـاکـتیک هـایـی کـه پـیش تـر بـا آن دولـت سـیریـزا در یـونـان را درهـم کـوبـیده بـودنـد.(24) عـلی رغـم 
آنـکه بـریـتانـیا دارای اقـتصادی بـه مـراتـب بـزرگ تـر اسـت و قـدرتـی اسـت امـپریـالیسـتی بـا ارز مـخصوص 
بـه خـود و بـانـک مـرکـزی خـودش، ایـن واقـعیت بـر جـای خـود بـاقـی اسـت کـه اتـحادیـۀ اروپـا بـا دولـت هـای 
عـــضو گـــفتگو نـــمی کـــند - بـــلکه تـــرجـــیحش ایـــن اســـت کـــه امـــر و نـــهی کـــند. زمـــان بـــرای اجـــرای مـــادۀ 50 
بــــه ســــرعــــت در حــــال ســــپری شــــدن اســــت و بــــدون رســــیدن بــــه تــــوافــــق، بــــریــــتانــــیا در 29 مــــارس 2019 از 
اتـــحادیـــۀ اروپـــا بـــیرون انـــداخـــته خـــواهـــد شـــد. [در هـــمین راســـتا] روابـــط تـــجاری بـــریـــتانـــیا بـــا بـــقیۀ اروپـــا 
مــشمول تــعرفــه هــای بــسیار بیشــتری مــی شــود. بــه طــرزی فــزایــنده چــنین بــه نــظر مــی رســد کــه اگــر رهــبران 
اتــحادیــۀ اروپــا کــه روی تــالش بــرای هــمگرایــیِ هــرچــه بیشــتر بــرای فــائــق آمــدن بــر بحــران مــنطقۀ یــورو و 
هـمچنین تـالش بـرای مـقابـله بـا مـعارضـهجویـی تـرامـپ بـرابـر جـهانـی سـازی نـئولـیبرال، تـأکـید دارنـد، (از 

قضای روزگار، مانند طرفداران دوآتشۀ برگزیت) از چنین پیشامدی استقبال خواهند کرد.(25)



رأی بـــه بـــرگـــزیـــت و پـــس لـــرزه هـــای آن - غـــروب ســـتارۀ بـــخت کـــامـــرون و اشـــتباه جـــبران نـــاپـــذیـــر مِـــــی در 
فـراخـوان انـتخابـات زودهـنگام - بـریـتانـیا را بـه درون دوره ای از بـی ثـباتـی جـدیِ سـیاسـی کـشانـده اسـت. 
مــــشکالت فــــراروی ســــرمــــایــــه داری بــــریــــتانــــیا (کــــه هــــنوز در گــــیروداِر بــــازســــازی خــــسارات رکــــود بــــزرگ و 
ورشکســـتگی هـــای مـــالـــی اســـت) در حـــال شـــدت گـــرفـــنت اســـت.(26) و در کـــمال حـــیرِت نـــخبگان رســـانـــه و 
سـیاسـت بـا هـمۀ مـحاسـبه هـا و تحـلیل هـایـشان، نـیرویـی کـه راهـی بـرای خـروج از ایـن بحـران پـیِش پـای 
مـــــا مـــــی گـــــذارد، حـــــزب کـــــارگـــــر بـــــه رهـــــبری کـــــوربـــــین اســـــت. انـــــفجار خـــــشم و نـــــفرت مـــــردمـــــی کـــــه تـــــوســـــط 
آتـش سـوزی وحشـتناک در بـرج گـرنـفل در شـمال کـنزیـنگتون تحـریـک شـده بـودنـد، بـه طـور دقـیق تـری مـنطق 
جـامـعۀ بـریـتانـیا را مـطرح کـرد: تـخاصـمی طـبقاتـی کـه از ثـروتـمندان مـحافـظت و فـقرا را قـربـانـی مـی کـند. 
همین منطق بود که کوربین آن را در انتخابات عمومی بر زبان آورد. به یُمن مبارزات کوربین، ادبیاِت 
بـه شـدت سـیاسـیِ سـاکـنان بـرج گـرنـفل و حـامـیانـشان اعـتبار و ارزش بیشـتری پـیدا کـرده بـود. ادبـیاتـی 

که توسط آن ، وضع اسف بارشان را با کلماتی چون "طبقه" و "ریاضت" بازمی گفتند. 

یــکی از چــشمگیرتــریــن خــصوصــیات انــتخابــات 2017، احــیاء سیســتم دوحــزبــی قــدیــمی بــود کــه بــرای 
دهــه هــا بــه دســت فــرامــوشــی ســپرده شــده بــود. آخــریــن بــاری کــه دو حــزب اصــلی در انــتخابــات عــمومــی 
بـیش از 80 درصـد کـل آراء را از آن خـود کـرده بـودنـد، بـه سـال 1970 بـازمـی گـردد؛ سـالـی کـه هـیث در 
پـــایـــان دورۀ شـــکوفـــایـــی مـــالـــی طـــوالنـــی پـــس از جـــنگ، دولـــت کـــارگـــریِ هـــارولـــد ویـــلسون را شکســـت داد 
(بـــنگریـــد بـــه جـــدول شـــمارۀ 1). هـــمان طـــور کـــه دیـــدیـــم، در ایـــن انـــتخابـــات ســـهم آراء بـــسیاری از احـــزاب 
کــــوچــــک تــــر، کــــمتر شــــده بــــود. ایــــن تــــغییر شــــگفت خــــبر از بــــازگشــــت ثــــبات نســــبی دهــــۀ 1950 و 1960 
14نــمی دهــد. مفســران از بــاتــسکلیسم صــحبت مــی کــردنــد. اشــاره شــان بــه آن بــود کــه هــم بــاتــلر (حــزب  13

15مـحافـظه کـار) و هـم گـیت سـکل (حـزب کـارگـر) پشـت سـیاسـت یـکسان اقـتصاد کـینزی ایسـتاده بـودنـد. 

حــاال ایــن دوقــطبی شــدیــد چــپ-راســت اســت کــه تــعارض قــدیــمی دوحــزبــی را پــایــه گــذاشــته بــود و اکــنون 
هم به آن جانی تازه بخشیده است.
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جدول 1 - سهم آراِء سه حزب اصلی از 1970 تا 2017 (به درصد)؛ منبع: فایننشال تایمز

حـــتی SNP بـــعد از پـــیروزی در وســـتمینیستر (2015) و در هـــالـــی رود (2016) ُدمـــش قـــیچی شـــد. 
ســــهم آرای ایــــن حــــزب در اســــکاتــــلند از 50 درصــــد در ســــال 2015 بــــه 36.9 درصــــد کــــاهــــش یــــافــــت و 
هـمچنین 21 عـدد از کـرسـی هـای شـان را در پـارملـان بـه مـحافـظه کـاران و حـزب کـارگـر بـاخـتند. فـراخـوان 
مِـــی بـرای انـتخابـات زودهـنگام، نـیکال اسـتورژن، نخسـت وزیـر اسـکاتـلند، را در مخـمصه انـداخـت و وی 
بـه عـلت آنـکه بـا عـدم مـقبولـیتش در حـوزه هـای انـتخابـاتـی روبـرو شـده، بـایـد از طـرحـش مـبنی بـر فـراخـوان 
زودهـنگام رفـرانـدوم جـدایـی، عـقب بـنشیند. سـیاسـت بـار دیـگر در مـرزهـای شـمالـی بـه حـیطۀ رقـابـت در 
افــتاده اســت. گــرچــه از مــبارزات مــوفــق روث دیــویــدســون، رهــبر حــزب مــحافــظه کــار اســکاتــلند، در جهــت 
وحـــدت بـــخشی و یـــکپارچـــه ســـازی، ســـتایـــش هـــای فـــراوانـــی شـــده اســـت، امـــا ایـــن پیشـــرفـــت هـــا راه را بـــرای 

پیشرفت کوربینیسم در اسکاتلند هموار می کند.
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بـــرای ایـــنکه ایـــن بـــی ثـــباتـــی هـــا تـــا قـــبل از 2022 منجـــر بـــه انـــتخابـــات عـــمومـــی دیـــگری بـــشود، شـــانـــس 
زیــادی وجــود دارد. ایــن بــار نــظرســنجی هــا پــیشاپــیش مــژدۀ پــیروزی حــزب کــارگــر را مــی دهــند. در ایــن 
صــورت شــاهــد اولــین دولــت چــپ گــرای رادیــکال در دل یــک جــامــعۀ ســرمــایــه داریِ پیشــرفــته از زمــان روی 
کــــار آمــــدن جــــبهۀ مــــردمــــی در فــــرانــــسه در ســــال 1936 خــــواهــــیم بــــود. در ســــال هــــای 51-1945، دولــــت 
کـارگـری بـه رهـبری کـلمنت آتـلی، پیشـروتـریـن بـرنـامـۀ اصـالحـات در سـدۀ بیسـتم را بـه اجـرا گـذاشـت، امـا 
اعـضای حـزب بـا خـدمـت کـردن در ائـتالف زمـان جـنگ بـه رهـبری چـرچـیل، در هـیئت مـدیـران قـابـل اعـتمادِ 
امـــپریـــالـــیسم بـــریـــتانـــیا تـــربـــیت شـــده بـــودنـــد. ایـــن دولـــت تـــوســـط کـــوربـــین و مـــک دونـــل، دو مـــبارز چـــپ گـــرای 
سـفت وسـخت رهـبری خـواهـد شـد کـه در کـرسـی هـای نـمایـندگـان عـادیِ پـارملـان، یـک عـمر را در مـبارزه بـا 
تــاچــریــسم و بــلریــسم گــذرانــدنــد و پــس ازآن از ســال 2010 خــود را در رأس جــنبش ضــد ریــاضــتی قــرار 

دادند.

آب از ایـن بیشـتر از سـر نـخواهـد گـذشـت. اگـر احـتماالً کـوربـین و مـک دونـل دولـت را در دسـت بـگیرنـد، 
بـــــا دشـــــمنان مـــــعمول شـــــان در داخـــــل ســـــاخـــــتار ســـــیاســـــی - یـــــعنی کـــــارکـــــنان دولـــــت و تـــــشکیالت امـــــنیتی 
16اطـالعـاتـی - و در خـارج از آن - یـعنی بـازارهـای مـالـی و رسـانـه هـای شـرکـتی - مـواجـه مـی شـونـد کـه 

بـــا هـــر دولـــت اصـــالح طـــلبی ســـر نـــزاع خـــواهـــند داشـــت. امـــا کـــمی بـــعدتـــر خـــودشـــان و هـــواداران شـــان در 
بـرابـر مـخاطـرات زیـادی قـرار خـواهـند گـرفـت. از زمـان پـیروزی کـوربـین - در کـمتر از دو سـال قـبل - در 
رقـابـت رهـبری حـزب، دو قـدرت بـر حـزب کـارگـر سـیطره دارد: اولـی، رهـبری حـزب بـا پـایـگاه قـوی اش در 
مــیان اعــضاســت کــه هــمواره تــوســط گــروه دوم یــعنی اعــضای پــارملــانــی حــزب و کــادر رهــبری کــه تــوســط 
تــه مــانــده هــای حــزب کــارگــر جــدیــد احــاطــه شــده اســت، هــم تخــریــب شــده و هــم نــادیــده گــرفــته شــده اســت. 
دســتاورد کــوربــین در انــتخابــات عــمومــی، تــوازن قــوا را احــتماالً بــه طــرز ســرنــوشــت ســازی بــه دلــخواه او 
تــغییر داد. اگــر بــا مــتر و مــعیار احــزاب ســوســیال دمــوکــرات نــگاه کــنیم، شــایــد کــوربــین (هــنوز) نــتوانســته 
دولــتی کــارگــری ایــجاد کــند، امــا تــوانســت بــرای حــزب، بیشــتریــن مــیزان آراء از ســال 2001 و یــک رشــد 

9.5 درصدی در سهم رأی نسبت به سال 2015 را کسب کند.(27)

امــا طــیف راســِت حــزب کــارگــر بــه ایــن ســادگــی از مــیدان بــه در نــخواهــد شــد. اگــرچــه بــلریــسم شــدیــداً 
تـضعیف شـده اسـت، امـا قـدرت نـهفتۀ آن در حـمایـت حـامـیان  پـارملـانـی اش و بـوروکـراسـی مـلی و محـلی 
حـــــزب کـــــارگـــــر بـــــه مـــــعنای آن اســـــت کـــــه بـــــرخـــــالف اظـــــهارات بـــــسیاری، ایـــــن طـــــیف هـــــنوز نـــــمرده اســـــت. 

16 اصـطالحـی اسـت کـه بـه نـظام تـولـید، تـوزیـع، مـالـکیت و سـرمـایـه گـذاری مـالـی رسـانـه هـای گـروهـی کـه تـحت تسـلط ابـر شـرکـت هـا و مـدیـران عـامـل 

آن  شرکت ها است اطالق می شود. (برگرفته از ویکی پدیا)



نـشانـه هـایـی مـبنی بـر ایـنکه بـسیاری از هـمین طـیف راسـت در پـی مـصالـحه بـا کـوربـین هسـتند مـی تـوانـد 
گــواهــی بــر پــیروزی او بــاشــد، امــا هــمچنین مــی تــوانــد مــنبعی بــرای فــشار بــر او بــرای تســلیم و ســازش 
شـود. هـمان طـور کـه در بـیانـیۀ حـزب مجـموعـه ای از عـقب نـشینی در بـرابـر بـلریسـت هـا و چـپ هـای مـیانـه رو 
دیـده مـی شـد - مـانـند تعهـد بـه بـرنـامـۀ تـوسـعۀ جـنگ افـزارهـای هسـته ای بـریـتانـیا، حـمایـت از نـاتـو و خـروج 
از طـــرح جـــریـــان آزاد نـــیروی کـــار در بـــریـــتانـــیا. هـــرچـــه حـــزب کـــارگـــر در نـــظرســـنجی هـــا بهـــتر عـــمل کـــند، 
وسـوسـۀ گـوش سـپردن بـه افـسون حـزب کـارگـر جـدیـد بـرای مـیل کـردن بـه مـیانـه روی، قـوی تـر خـواهـد شـد - 
مــــثالً وســــوســــه هــــایــــی مــــانــــند مــــنتِ پــــس از انــــتخابــــاتــــیِ یــــک بــــلریســــت مــــکار، آلســــتر کــــمپبل، در نشــــریــــۀ 
Question Time . شـــایـــد کـــوربـــینیسم در 8 ژوئـــن معجـــزه ای بـــه پـــا کـــرده بـــاشـــد، امـــا مـــنطق ســـیاســـتِ 

انتخابات همچنان پابرجاست.(28)

امـا کـوربـین بـا مـمانـعت از پـیگیریِ آراِء بـرخـاسـته از دیـدگـاه هـای مـتعارف مـوجـود و بـا بـازی کـردن بـا 
بـرگ هـای بـرنـده اش - یـعنی بـسیج تـوده ای بـرای حـمایـت از سـیاسـت هـای چـپ گـرایـانـۀ حـزب - تـوانسـت در 
مــقابــل دشــمنان اش چــه در داخــل حــزب و چــه در خــارج از آن، ورق را بــرگــردانــد. کــوربــین نــیاز دارد کــه 
ایـن راه را ادامـه دهـد. ایـن بـدان مـعناسـت کـه از چـیزهـایـی مـانـند "کـمیسیون بـیناحـزبـیِ بـرگـزیـت" کـه در 
کـل طـیف سـیاسـی از ویـلیام هـیگ تـا پـائـول مـیسون در حـال پـیگیری اسـت، بـایـد مـانـند فـرار از طـاعـون، 
بـــگریـــزد. چـــرا کـــه ایـــن طـــرح هـــا آلـــترنـــاتـــیو مـــشخصی کـــه کـــوربـــین در انـــتخابـــات ارائـــه داده بـــود را مـــبهم 
مــی ســازد و هــمچنین دســت هــای دولــت کــارگــری ای کــه در آیــنده مــمکن اســت ســر کــار بــیایــد را خــواهــد 
بســت. فــراتــر از ایــن هــا، دولــت دوم مِـــی بــا تــکیه بــر DUP، مــرتــجع تــریــن دولــت بــریــتانــیا از ســال هــای بــین 
دو جـنگ جـهانـی بـه ایـن سـو و هـمچنین دولـتی ضـعیف و نـامشـروع اسـت. تـظاهـراتـی کـه درسـت بـعد از 
انـتخابـات بـا مـطالـبۀ اسـتعفای مِـــی شـروع شـد، بـایـد در مـقیاسـی وسـیع تـر ادامـه یـابـد. مـی تـوان مِـــی را 
بـا جـنبشی تـوده ای در خـیابـان و در محـل هـای کـار مـجبور بـه تـرک نخسـت وزیـری کـرد کـه اعـضای حـزب 

کارگر در آن بسیج شوند؛ ولی این تنها محدود به آن ها نشود. 

هـدف ایـن جـنبش بـایـد بـیرون انـداخـنت مِـــی از دفـتر کـارش بـاشـد. مـنطقاً، ایـن کـار نـیازمـند بـرگـزاری 
انــتخابــات عــمومــی دیــگری اســت کــه در آن بــتوان کــاِر مِــــی را تــمام و کــوربــین را ســاکــن شــمارۀ 10 در 
داونـینگ اسـتریـت کـرد. امـا هـرچـه کـوربـین بیشـتر بـه نخسـت وزیـری نـزدیـک مـی شـود، بیشـتر بـا قـدرت هـای 
فــراپــارملــانــی دولــت و ســرمــایــه مــواجــه خــواهــد شــد. درســی کــه از دولــت ســیریــزا در یــونــان گــرفــته ایــم ایــن 
اســـت کـــه ایـــن قـــدرت هـــای فـــراپـــارملـــانـــی را تـــنها مـــی تـــوان بـــا یـــک قـــدرت فـــراپـــارملـــانـــیِ دیـــگر، یـــعنی جـــنبش 
مــردمــی چــپ شکســت داد - جــنبشی کــه در آن ســوســیالیســت هــای انــقالبــی نــقش حــیاتــی ایــفا مــی کــنند. 



مـهم تـریـن نـتیجۀ ایـن انـتخابـات شـایـد فـراهـم آوردن زمـینه هـای چـنین جـنبشی بـود. سـرنـوشـت حـزب کـارگـر 
تـــحت رهـــبری کـــوربـــین هـــرچـــه بـــاشـــد، مـــا در بـــازســـازی و گســـترش چـــپ رادیـــکال در بـــریـــتانـــیا شـــرکـــت 

می جوییم، جنبشی که تأثیرات آن سال ها بعد به ثمر خواهد نشست.

 International Socialism آلکس کالینیکوس استاد مطالعات اروپایی در کینگز کالج لندن و ویراستار نشریۀ
است.

این مقاله ترجمه ای است از:
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