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 ۱۷دی  ۷ – ۱۳۹۸ژاﻧﻮﯾﻪ۲۰۲۰
ﻫﺮاس ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﺮﮐﺰی را در ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ژرﻓﺶ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﻧﮕﯿﺰه ی ﻧﮕﺎرش
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﯾﻦ ﻫﺮاس را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .او ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﺎدرﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺣﺰاب
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﻟﻪای
ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا رﯾﺸﻪ ی ﻋﻠّـﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﺧﻮد را
ﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﻪ ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﻢ ردﯾﻒ ﮐﺮدن
ﻇﺎﻫﺮاﻣﺮ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺣﺎدﺛﻪ ،ﮐﺎر ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ .او ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻦ ِ ﺑﻮرژواﯾﯽ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای او ٬٬واﻗﻌﯿﺖ ،٬٬دﻟﯿﻞ درﺳﺘﯽ وﺟﻮد واﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺖ .اﮔﺮ »ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮان  ..ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ رأی داده اﻧﺪ« ،ﺑﺮای او
ﺗﺄﯾﯿﺪ درﺳﺖ ﺑﻮدن ٬٬واﻗﻌﯿﺖ ٬٬ﺑﺮد ﺗﺮاﻣﭗ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ.
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮرﺑﯿﻦ ،ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﻫﻤﻔﮑﺮان ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ژرﻓﺶ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﻧﮕﯿﺰه ی ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ی
در ﺳﻄﺢ ﻏﻠﻄﯿﺪه در ﮐﯿﻬﺎن ﻟﻨﺪن اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭼﭗ را از ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ارﺗﺠﺎع
ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺪﯾﺪ و ذﮐﺮ ﻧﮑﺮد.
ﻧﺒﺮد اﻣﺮوز ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ »ﺗﻀﺎد
اﺻﻠﯽ« را ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ارﺗﺠﺎع ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺮو و
اﻧﻮاع ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ،ﺻﻼﺑﺖ ﺟﺒﻬﻪ و ﻣﺒﺎرزه ی آن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد.
ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪی را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﻪ دور ﻣﺤﻮر ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .ﺗﻀﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی
ﮐﻤﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ.

ﻧﯿﺮوی ﮐﻬﻦ ،ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ از ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺑﺮای دﻓﺎع
از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺗﺮاﻣﭗ و ﺟﺎﻧﺴﻮن و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﺗﺎقﻫﺎی ﻓﮑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺟﺒﻬﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ی ﻧﯿﺮوی ﻧﻮ و ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻧﯿﺮوی ﮐﻬﻦ
و ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ،ﺷﻌﺎر دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺟﺒﻬﻪ ﭘﺮاﮐﻨﭙﻪ ی ﻧﯿﺮوی ﻧﻮ ﻣﯿﺘﺎزﻧﺪ .آﺗﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﺘﯿﺰی )در اﯾﺮان
ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰی( آﺟﯿﻞ ﭘﺎی اﯾﻦ ﺳﻔﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻮ و ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ،ﺷﻌﺎر
دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ آن را ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ی ﻧﺒﺮد وارد ﺷﻮﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد و ﮐﻞ ﺧﻠﻖ را در
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و روﺷﻨﮕﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﻠﯽ -ﻣﯿﻬﻦ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻣﺮدﻣﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮرد دﻓﺎع ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ ی ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺮوی ﻧﻮ و ﮐﻞ
ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻞ درک ﺷﻮد.
ﮐﻮرﺑﯿﻦ و ﭼﭗ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮوج از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی
اروﭘﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺠﺎع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
درﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ و دﯾﮕﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻟﺒﻪ ﺗﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ را ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺤﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﮐﻠﯿﺖ آن ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ و دﭼﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻊ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران.
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی در ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮ ﺧﻮد در ﮐﯿﻬﺎن ﻟﻨﺪن ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد در ﻏﻠﺘﯿﺪن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را در ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﺎی دﯾﺪن و ﻃﺮح رﯾﺸﻪﻫﺎی ﭘﯿﺮوزی ﺟﻮﻧﺴﻮن ،ﺑﻪ ﭼﭗ ﺳﺘﯿﺰی روی ﻣﯽ آورد.
ﻋﻨﻮان ٬٬ﭼﭗ ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺮ از ﻣﯿﻬﻦ و ﻣﺮز و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎزﻧﺪه اﺳﺖ،٬٬
ﺗﻀﺎد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ )و ﻧﻪ اﯾﺮان( را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ
راه ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮای »ﭼﭗ« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش اراﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮی او آﻧﺠﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق اروﭘﺎ را
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن .او ﻧﻘﺶ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻪ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮوﻣﯽ رﯾﺰد
ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ ﭘﺮﺣﺮﻓﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺗﻬﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﺤﺮان ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف را ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻊ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ او درﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »روﻧﺪ
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ و ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﺎز« ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﮐﯿﻬﺎن ﻟﻨﺪن و اﻣﺜﺎل آن
ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮر ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن دارای ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ،رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﻪ
ﻋﮑﺲ ﺧﻮد ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن »ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺟﺪﯾﺪ« ﮐﻪ
ﮔﺎم ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺎی
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،واﻗﻌﺎً ﻫﻢ
ﻣﻀﻤﻮن »روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ و ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﺎز« را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺎﭼﺮ و رﯾﮕﺎن
ﺟﻮش ﺧﻮرده اﺳﺖ» ،ﺑﻪ ﺿﺮر اﻧﻬﺎ« ،ﺑﻪ ﺿﺮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻏﺎرﺗﮕﺮی و
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮی ِ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.
ﻓﺮار اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺘﯿﺰی
و  ..ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﭘﯿﺮوزی اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺧﻮد را در ﺳﻄﺮ اول
ﻧﻮﺷﺘﺎرش ﺑﻪ رخ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﮐﺎر »ﭼﭗ« را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد! او ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ را از اﯾﻦ رو ﻣﯽ دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻮرﺑﯿﻦ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺖ اﺧﯿﺮ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻦ اﺳﺖ و از اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﺳﺨﻦ آﺧﺮ را ﺑﻪ »ﭼﭗ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﺎدی از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ
در اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ را ﺗﺎﻣﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﺤﺘﻮم ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی
ﻣﺒﺎرزان ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﻻﺑﺪ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﻮرژوازی و ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎدی
آنﻫﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﮐﺎذب اﺳﺖ .او درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺧﺮوج ِ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﭘﺮﭼﻢ دار آن ﺷﺪ ،ﺑﻪ

ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری،
ﺑﺤﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در ﺻﺤﻨﻪ ی ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن دو ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
ﺟﻮﻧﺴـﻮن ﻣﯽﮐﻮﺷـﺪ ﺑـﺎ ﭘﺮﯾـﺪن در آب و ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺨﺘـﻪ ﭘـﺎره ﻫـﺎی
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﻮﯾﻨﺴﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ
را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮوج از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻧﺎﺷﯽ از
اﻣﯿﺪ واﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ٬٬ﺑﺮﮐﺴﯿﺪ ٬٬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
٬٬ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٬٬ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دل ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران در ﮔﺬﺷﺘﻪ ورود ﺑﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮده
اﻧﺪ.
ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار آزاد« ﻣﻘﺪس اﻋﻼم ﺷﺪ و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن
دﻧﺒﺎل ﺷﺪ ،ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت
ﻓﺮار ﮐﻨﺪ٬٬ .آزادی ٬٬اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮی
ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ٬٬ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٬٬اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار در اﺧﺘﯿﺎر ارﺗﺠﺎع در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان
اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﯿﻬﺎن ﻟﻨﺪن زود ﺷﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ اداﻣﻪ دارد و ﺣﺮف آﺧﺮ را ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد،
ازﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ! ﻧﺒﺮد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از
اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ!
ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی ﻋﻠﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﮐﯿﻬﺎن
ﻟﻨﺪن ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ی آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮرﺑﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ارﺗﺠﺎع« در
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺣﺎﮐﻢ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دور
ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮرﺑﯿﻦ وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ«
ﻧﺸﺪ .او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ
»ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ« ﺑﺪل ﺳﺎزد!
ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﻋﺪهﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺑﻪ رأی دادن

ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﮐﯿﻬﺎن ﻟﻨﺪ
ﻧﯿﺰ دﯾﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎ ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﭗ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی ای
ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻮﻧﺴﻮن
در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را در دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻇﺒﻂ ﮐﻨﺪ!
ﺑﺮد ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻬﺮه
)آﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮژی( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ آن ﻧﺰد
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ .ﺷﯿﺮی ﮐﻪ در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ،ﻃﻌﻤﻪ ی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد ،ﺗﺎ زﺧﻤﯽ ﺑﺮ ﻧﺪارد .ﻻﯾﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻮرﺑﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ و آﺗﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺶ و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ،ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه ی
ﻣﺸﺘﺮک »ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ« ﺑﺪل ﺳﺎزد ،وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﭗ ﻗﺮار دارد ،ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺷﻮد ﻣﺒﺎرزه ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮده ﻫﺎ را
ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ژرﻓﺶ ﺑﺨﺸﺪ و ﺳﺮﺷﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ آن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺧﺮوج از ﭼﻨﮕﺎل ﺳﻠﻄﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ!
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻮدهای و ﭼﭗ ﺳﺘﯿﺰی روزﻧﺎﻣﻪ ی در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ارﺗﺠﺎع و ﻗﻠﻢ
زن در آن ،ﯾﻌﻨﯽ ٬٬ﮐﯿﻬﺎن ﻟﻨﺪن ٬٬پ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎن و
ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ
ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻌﺎر »ﻧﺎن ،ﮐﺎر ،ﻣﺮگ ﺑﺮﺧﺎﻣﻨﻪ ای« ﻣﻀﻤﻮن آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن
آزادی را از اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ درک ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺪل
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ِ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎ
ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻪ -ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ دﻓﺎع از
آن در ﻧﺒﺮدی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪه و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ را ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی
ﮐﻨﻨﺪ!

