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شهباز نخعي

جرمي كوربين ،رهبر پيشين حزب كارگر انگلستان ،اخيرا آغاز برنامه خود براي صلح و عدالت
را اعﻼم كرده كه روش او براي نبرد عليه نابرابري و سلطه طلبي ها است .بي ترديد اين اقدام
به نفع چرخش به راستي خواهد بود كه آقاي كئير استارمر) ،(Keir Starmerجانشين او
درپيش گرفته كه براي ايجاد آشتي در حزبي دستخوش تفرقه انتخاب شده است  ،كه درعين
حال مي كوشد جلوي آزادي بيان جناح چپ را بگيرد.
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ادوين كولينز ،از گروه موسيقي »اورنج جويس« ،در ترانه آغاز آلبوم مطلوب آقاي كئير استارمر ،رهبر حزب
كارگر انگلستان ،مي خواند» :شما مرا خيلي ساده لوح پنداشته ايد ،نمي توانيد عشق خود را براي هميشه
پنهان كنيد .اين درست است كه من چيزي را مي بينم كه ميل دارم ببينم« .سال  ،٢٠٢٠كه در آن آقاي
استارمر موفق شد نه تنها در رأس حزب كارگر قرار گيرد ،بلكه حتي دست به تصفيه اي درون حزبي زد كه
برخي از حاميان خودش را نيز دربر گرفت و نشان داد كه ساده لوحي قﻼبي چه محاسني مي تواند داشته
باشد.

پيشنهاد هاي آقاي استارمر درطول كارزار نامزدي براي رهبري حزب ،بيش از آن زيبا بود كه بتواند واقعي
باشد :او همه درخواست ها براي التيام زخم جمعي حزب را مي پذيرفت .درخواست همه كساني كه از آقاي
جرمي كوربين حمايت نموده يا تﻼطم هاي به وجود آمده در دوران رهبري او را تحمل كرده بودند .شكست
مختصر در انتخابات عمومي ژوئن  ٢٠١٧و شكست تحقيرآميز دسامبر  ،٢٠٠١٩دستمايه كارزار محافظه
كاران در مطبوعات از سوي كساني قرارگرفت كه حزب كارگر را ترك كرده بودند .آقاي استارمر ،براي
اعضاء و هواداراني كه اين تجربه را آزموده بودند ،منشوري مركب از » ١٠وعده« ارايه كرد كه نكات اساسي
سوسياليسم كوربين را دربر داشت :از ملي كردن مجدد راه آهن و خدماتي كه پيشتر دولتي بود ،تا يك
»معامله جديد سبز« و هزينه آموزش در دانشگاه ها ،كنترل اجاره ها و برنامه اي بلندپروازانه براي ساخت
مسكن اجتماعي ...همه اين وعده ها را شخصيتي مي داد كه نرم و معتدل تر بود .به جاي يك ضد
امپرياليست باورمند ،چهره برجسته اي از طبقه باﻻي جامعه و بنيانگذار يك دفتر حقوقي متخصص در دفاع

از حقوق انساني آمده بود كه پيشتر توسط ملكه به سمت دادستان كل گمارده شده بود .به نظر مي آمد كه
اين تركيب ﻻهوتي بتواند حزب را متحد نموده و دستگاه آن را براي برنده شدن در انتخابات آينده آماده
كند.
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آقاي استارمرمشكل چنداني براي فاصله گرفتن از دو رقيب خود ،خانم ربكا ﻻنگ بيلي ،نماينده چپ ترين
جناح حزب ،و خانم ليزا ناندي) ،بيش از پيش( نماينده جناح راست آن نداشت .در انتخابات داخلي آوريل
 ،٢٠٢٠او تقريبا نيمي از آراي اعضايي كه در انتخابات پيشين سال هاي  ٢٠٠١٥و  ٢٠١٦به آقاي كوربين
رأي داده بودند را جذب كرد .وزين ترين هواداران كوربين ،مانند خانم لورا پاركر ،بنياگذار »مومنتوم«،
جريان نزديك به كوربين ،از اين جمله بودند .اما ٩ ،ماه بعد ،اين تركيب مقبول خرد شده و ازبين رفته بود.

بحران به صورتي بي سابقه سرباز كرد .آقاي استارمر كه با اتهامات يهودستيزي عليه سلف خود روبرو شده
بود ،تا جايي پيش رفت كه انجام وظايف نمايندگي مجلس را براي آقاي كوربين ممنوع كرد؛ آقاي ديويد
اوانز ،دبيركل حزب ،مانع هر نوع گفتگو درباره اين موضوع در هسته هاي محلي حزب شد و برنامه اي كه
به رهبري كنوني امكان دستيابي به قدرت را داده بود ،ازبين رفت ١٠» .وعده«اي كه قرار بود شروعي تازه
براي حزب كارگر باشد ،از تارنماي حزب در اينترنت برداشته شد.

سختگيري با موقعيت هاي محلي متغير

از آغاز ،تقريبا ترديدي نبود كه راهبرد آقاي استارمر حاوي عناصري از فرصت طلبي و دسيسه چيني است.
در جريان يك گردهمايي حزبي در ليورپول ،چپ ترين شهر كشور ،او به عنوان نمونه اعﻼم كرد كه در طول
كارزار انتخاباتي ،با روزنامه »سان« كه يك نشريه بازاري ارتجاعي متعلق به راپرت مرداك ،غول رسانه اي
است مصاحبه نخواهد كرد .تصميمي كه با استقبال گرم قاعده حزب روبرو شد كه اين نشريه را به خاطر
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پوشش تحريف آميز ماجراي غم انگيز »هيلزبورو« تحريم كرده بود .اما او به محض اين كه انتخاب شد با
اين نشريه مصاحبه كرد.

آقاي استارمر در نخستين ويديوي كارزار انتخاباتي كه كمي پس از شكست شديد انتخاباتي سال ٢٠١٩
 ١٩٩معرفي شد .دوراني كه
پخش شد ،به عنوان يك قهرمان مبارزات سال هاي دهه هاي  ١٩٨٠و ٩٩٠
بيشترين بخش از چپ سالخورده كنوني حزب ،تازه سياست پيشگي را آغاز كرده بود .بسيج هايي كه او در
آنها مشاركت داشت ،مانند اعتصاب ضد مرداك چاپخانه داران واپينگ ) ،(١٩٨٨٦يا حمايت از دو تن از
فعاﻻن حمايت حيوانات كه در سال هاي دهه  ١٩٩٠مورد حمله مك دانلدز قرار گرفته بودند ،تصاويرشان
در بايگاني هايي گرد و خاك گرفته حفظ شده بود .اما ،از سال  ،٢٠٠٣آقاي استارمر جامه وكيل مدافع امور
اصيل را از تن به در كرد و شنل ارزشمند مدير تعقيب هاي جزايي انگلستان را پوشيد .در اين سمت  -او
كه فرزند طبقه كارگر -پدرش كارگر مكانيك و مادر او پرستار بود ،-با موضع گيري هايي غالبا سخت و به
ندرت پيشرو ،مورد پسند نظم مسلط قرار گرفت .به شكلي ،نخستين ماه هاي او در رأس حزب كارگر با
شتابي بيشتر ،بازتوليد روند تغيير يا تطبيق پس از گمارده شدن به سمت دادستان ،تحت سرپرستي گوردون
براون نخست وزير حزب كارگر بود.

او براي نخستين بار در سال  ،٢٠١٥در حوزه اي در لندن كه از پيش پيروزيش تضمين شده بود ،به سمت
نماينده مجلس انتخاب شد و سپس يك سال بعد در دولت سايه حزب كارگر به سمت وزير برگزيت
گمارده شد .حزب كارگري كه بسياري از اعضاي آن خواهان ماندن انگلستان در اتحاديه اروپا بودند،
درحالي كه برعكس ،شمار زيادي از رأي دهندگان  ،چنان كه نتيجه انتخابات  ٢٠١٩نشان داد ،تمايل به
خروج از آن داشتند .درواقع ،بخشي از موضع گيري او درمورد اين موضوع و اين كه حزب كارگر در اين
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انتخابات خواهان برگزاري يك همه پرسي دوم شد ،خواستي نابجا و ناشيانه بود كه هيچ اشتياقي در رأي
دهندگان برنيانگيخت و اين موضع را آقاي استارمر به محض آن كه در رأس حزب كارگر قرار گرفت اتخاذ
كرد .او مي دانست كه برچسب »هواداري از اروپا« ازنظر سياسي تا چه حد مي تواند برايش گران تمام شود
و با همان قاطعيتي اين كار را انجام داد كه در سال  ٢٠٠٨زماني كه مي بايست مردم را متقاعد مي كرد كه
»دادستاني انسان گرا« نخواهد بود .اتهامي بدنام كننده در كشوري كه نشريات بازاري حتي مفهوم حقوق
انساني را غيرقابل قبول مي دانند.

در كارزار درون حزبي آقاي استارمر ،جنجال ضد يهودي بودن – كه مطبوعات مخالف به آقاي كوربين
نسبت مي دادند -نقشي اندك داشت .دربرابر پرسش ها و اتهاماتي كه عمدتا از سوي »جنبش كارگر
يهودي« مطرح مي شد ،رقبايش خانم ها ﻻنگ بيلي و ناندي ،دربرابر شگفت زدگي عمومي ،خود را
صهيونيست معرفي كردند  ،اما آقاي استارمر از اين كار خودداري كرد .درعين حال ،او زماني كه انتخاب
شد ،اولين اظهارات عمومي خود را – در يك پيام ويديويي كه به نحوي غريب دربرابر يك كمد لباس و با
چهره اي سرخ و وحشت زده نشان داده مي شد -تنها درباره دو موضوع صحبت كرد :كوويد ١٩-و لكه
متهم شدن به ضد يهودي بودن .اينها موضوع هايي است كه تاكنون نيز اساس برنامه او را تشكيل مي دهد.
درمورد كوويد ،١٩-او همان سياست پيشين حزب را پيگيري مي كند كه عبارت از عدم انتقاد از دولت به
خاطر مديريت فاجعه بار شيوع ويروس است .گاه به گاه ،او زبان باز مي كند و سخناني نهيب زننده و
مديرمآبانه براي »هشدار دادن« به مقامات مي گويد.

در شرايطي كه مخالفت با سياست آقاي بوريس جانسون خريدار چنداني ندارد ،حمﻼت عليه چپ بيش از
پيش نمايان مي شود و خانم ﻻنگ بيلي نخستين هدف اين حمﻼت بوده است .در ژوئن  ،٢٠٢٠او از سمت
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خود به عنوان وزير آموزش در دولت سايه حزب كارگر استعفا داد زيرا توييتي درمورد مصاحبه ماكسين
پيك هنرپيشه را به اشتراك گذارده بود كه در آن روش پليس آمريكا در گذاشتن »زانو روي گردن« را
تخصص دستگاه هاي امنيتي اسرائيل عنوان شده بود ،اتهامي قابل پذيرش اما اثبات نشده ،كه تنها نيم سطر
را در مصاحبه اي به خود اختصاص داده بود كه بخش عمده آن به حمايت از كارگران مي پرداخت.

آقاي استارمر با انتقاد از »نظريه توطئه« بﻼفاصله تصميم گرفت كه رقيب پيشين خود را مجازات كند،
درحالي كه او در منظر عمومي حرف خود را پس گرفته بود .همه چپ كارگري به شدت درمعرض
بدگماني قرار گرفت .فزون براين ،رهبر حزب كارگر قول داد هركسي كه متهم به ضديت با يهودي ها شود،
اعم از اين كه اتهامش مبنايي داشته يا نداشته باشد ،را از كار بركنار كند .اين درحالي بود كه ،اين مقررات
درمورد متحدان ديگرش مانند خانم راشل ريوز ،كه نسبت به نماينده پيشين هوادار نازي مجلس ،نانسي

آستور ابراز عﻼقه كرده بود ،يا آقاي استيو ريد ،كه در ژوئيه  ٢٠٢٠در توييتر يك بازرگان يهودي را
»عروسك گردان« خيمه شب بازي دولت محافظه كار توصيف كرده بود اجرا نشد .پس از استعفاي خانم
ﻻنگ بيلي ،خبرهايي در داخل حزب درز كرد كه درگيري اش با آقاي استارمر با انگيزه اختﻼفات سياسي
بوده است.

پس از آن كار باﻻ گرفت و در ماه اكتبر منجر به تعليق آقاي كوربين درپي انتشار يك گزارش »كميسيون
برابري و حقوق انساني« ) (EHRCدرمورد وجود ضديت با يهودي ها در حزب شد .اين گزارش درپي
گزارش داخلي ديگري بود كه در مطبوعات افشاء شد كه به موجب آن مديريت تحت رهبري كوربين
خواستار اين شده بود كه با محتواي گزارش »كميسيون برابري و حقوق انساني«) ( EHRCبا نظر مساعد
برخورد شود .سند اخير حاوي مطالبي برگرفته از پيام رسان ها و مبادﻻتي بر روي واتس اپ بود كه نشان
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مي داد بسياري از مسئوﻻن حزب كارگر ،كه به خاطر آشتي ناپذيري با ضد يهودي گري شناخته شده

بودند ،به هيچ شكايتي در اين مورد ترتيب اثر نداده بودند .گزارش  EHRCاز اين عناصر حمايت كرد و
رهبري حزب را در  ٣مورد زير سئوال برد :انفعال دربرابر اظهارات ضد يهودي كن ليوينگستون ،شهردار
لندن و يك مشاور تاريك انديش ﻻنكاشاير ،مداخﻼت آنها براي جلوگيري از اعمال روند داخلي )در يك
مورد تفسيري كه در صفحه فيسبوك آقاي كوربين درمورد كاريكاتور ضد يهودي منتشر شده بود و ديگري
با هدف كنار نهادن آقاي ليوينگستون( و عدم توانايي آقاي كوربين در آموزش صحيح اعضاي حزب درمورد
مديريت مربوط به مسايل ضد يهودي .اين موارد با اعتراض هاي كمي در حزب – ازجمله جناح چپ آن-
روبرو شد EHRC .به رغم سختگيري نسبت به رهبري حزب ،از همراهي با مطبوعات ،كه از بهره برداري از
اين بحران براي كنار زدن آقاي كوربين خيلي خوشحال بودند و مي خواستند او را »تهديدي موجوديتي«
براي يهوديان وانمود كنند ،خودداري كرد .سايمون هفر ،عضو محافظه كار تحريريه تا آن جا پيش رفت كه
كوربين را به »بازگشايي آشويتس« متهم كرد ،LBC) .ژوئيه .(٢٠١٩

آقاي كوربين به خوبي پذيراي گزارش  EHRCشد و درعين حال بدون شگفت زدگي ولي با ناشيگري اعﻼم
كرد كه در مورد اين مسئله توسط رسانه ها و »مخالفانش در داخل و خارج حزب« خيلي »زياده روي« شده
است .سخني كه آقاي استارمر به دشواري مي توانست به آن اعتراض كند زيرا دراين صورت مي بايد مي
پذيرفت كه در دولت سايه اي كه توسط يك ضد يهود اداره مي شده نقش و سمت داشته ولي درعين حال
موضوع را براي تعليق آقاي كوربين از عضويت در حزب كارگر بهانه قرار داد.

انگيزه هاي اين تعليق همچنان مبهم است .آيا او آقاي كوربين را به خاطر كم بها دادن به واقعيت ضد
يهودي بودن تعليق كرد يا چنان كه آقاي اوانز به صورت مبهم ابراز كرده دليل اين كار »بي اعتبار ساختن
حزب« بوده است؟ در يك نشست اعضاي »كميته اجرايي ملي« ) (NECكه نمايندگان همه گرايش هاي
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حزب در آن شركت داشتند ،به اتفاق آراء تصميم گرفته شد كه كارت عضويت آقاي كوربين به او
بازگردانده شود ،اما آقاي استارمر همچنان از اين كه او به كرسي نمايندگي اش بازگردد جلوگيري مي كند.
درحالي كه دهها گروه وابسته به حزب كارگر – به ويژه سنديكاها و جنبش هاي جوانان -از رهبر پيشين
حزب حمايت كرده اند؛ آقاي اوانز قصد خود را درمورد تعليق كوربين ابراز داشته و تصريح كرده كه درباره
اين مسئله بحث عمومي انجام نخواهد شد .اين امر موجب شده كه بخشي از اعضاي »كميته اجرايي ملي«
) (NECدست به اعتصاب بزنند.

اين دهليزي دوزخي است .تنها در مدت چند ماه بسياري از سنديكاها قصد جدا شدن از حزب را دارند و
اين در حالي است كه پيوستن به آن در دوران آقاي آنتوني بلر چندين سال زمان برده بود .چنان كه در
پذيرش عمومي ذكر شده در گزارش  EHRCقيد شده كه مسئله بر سر دانستن اين كه مشكلي درمورد ضد
يهودي بودن در حزب كارگر وجود دارد نيست ،بلكه در برداشتي است كه درمورد توصيف انتقاد از ضد
يهودي بودن در تصفيه جاري در حزب وجود دارد كه بكار بستن توصيه هاي اين گزارش را پيچيده و دشوار
مي كند.

امروز وضعيت براي ايجاد اتحاد در حزب چگونه است؟ گزارش داخلي درباره فاجعه انتخاباتي  ،٢٠١٩با
عنوان »حزب كارگر باهم« )(Labour togetherپيشنهادهاي متعددي مطرح مي كند .با آن كه گزارش
براين توافق دارد كه درخواست مبهم همه پرسي دوم درمورد برگزيت ،با فاصله زياد ،عامل شكست بوده،
نويسندگان گزارش توصيه مي كنند كه چاره كار در »حرفه اي گري« و »وطن دوستي« است تا جناح راست
را آرام كند و نيز از مبارزات اجتماعي و ابراز جسارت در برنامه ريزي بيشتر حمايت شود تا جوانان
سوسياليست عضو »مومنتوم« دچار رفتار تبعيض آميز و ناعادﻻنه نشوند .اين درحالي است كه به نظر مي

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :ژانويه ٢٠٢١

رسد رهبري حزب اين توصيه هاي ظاهرا معتدل را بد تعبير و تفسير كرده و در مسايل مربوط به نظم و

امنيت همچنان به حزب مدافع سلطنت گرايش دارد درحالي كه در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي همچنان
در مواضع ميانه رو ،كه توسط آنه ليز دادز وزير دارايي در دولت سايه ابراز مي شود ،درجا مي زند .با توجه
به سياست بودجه اي دولت جانسون ،كه مبتني بر افزايش هزينه هاي دولتي و حداقل دستمزد است ،تمايز

بين حزب هاي حامي سلطنت و حزب كارگر ،بيش از پيش محو و كمرنگ مي شود.

اين خودداري از درپيش گرفتن خطي پيشرو ،از زمان سر كار آمدن آقاي استارمر موجب ظهور جرياني
مخالف شده است .رييس جديد حزب كارگر ابتدا خود را با اظهارنظرهاي تحقير كننده درمورد جنبش
آمريكايي »زندگي سياهان مهم است« برجسته كرد و سپس آن را به يك »امر حاشيه اي« تقليل داد و به
مخالفت با انتقاد از خشونت هاي پليس در آمريكا پرداخت» :به عنوان مدير تعقيب جزايي ،من مدت  ٥سال
با نيروهاي پليس در سراسر انگلستان كار كرده و به اين ترتيب هزاران تن را به محضر عدالت كشانده ام.
بنابراين هركسي مي تواند دريابد كه من خيلي خيلي زياد از نيروهاي پليس حمايت مي كنم و گواه اين امر
كارهايي است كه در اين مورد كرده ام« ) .(١تنش ها زماني تشديد شد كه گروهي از سوسياليست هاي
عضو دولت سايه آقاي استارمر به خاطر رأي دادن عليه دو ﻻيحه قانوني دولت جانسون وادار به استعفا
شدند .دو ﻻيحه اي كه هدف آنها تضمين عدم مجازات نظاميان و مأموران اطﻼعاتي اي بود كه در عمليات
خود مرتكب جرايمي شده بودند .موضع رسمي حزب كارگرندادن رأي مخالف بود .موضعي تعجب برانگيز
براي حزبي كه توسط يك وكيل پيشين حقوق انساني اداره مي شود.

در عرصه اقتصادي ،حزب كارگر مي تواند اعﻼم كند كه اقدامات كمرنگ اجتماعي توافق شده توسط ريشي
سوناك ،وزير دارائي  ،نتيجه فشارهاي مهربانانه اعمال شده توسط خانم دادز است .اما اگر اين بيشترين
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چيزي است كه حزب مي تواند درعوض تحقير عمومي دائمي به حاميان آقاي كوربين عرضه كند ،ممكن
است كه نتواند كافي باشد.

تا بحال ،آقاي استارمر به ايفاي نقش امدادي انتقاد خيلي مﻼيم از دولت بسنده كرده است .در داخل حزب،
عملكرد او موجب ايجاد مانع در فعاليت هاي هواداران در تبليغ خانه به خانه شده ،مخلص ترين اعضاء را
آزرده ساخته و سنديكاها را از حزب دوركرده زيرا اين عملكرد به ويژه از سوي رهبري است كه غيرقابل
تعريف و توصيف است .مدافع حقوق انساني اي كه از رأي دادن عليه جنايات جنگي خودداري مي كند،

هوادار اروپايي كه طرفدار پرشور برگزيت شده و نامزد اتحاد در حزبي كه خود دست به تصفيه مي زند :
نظرسنجي ها نشان مي دهد اين اقدامات نتايج اندكي دربر داشته و فقط مورد تشويق مطبوعات قرار گرفته
است .آيا ساده لوحي واقعي آقاي استارمر در اين باور نيست كه اين پشتيباني مطبوعات مي تواند او را به
قدرت برساند ؟
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