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  بین الملل  

  حزب »سیریزا« یونان از انتخاب »جرمی کوربین« به عنوان رهبر حزب 
کارگر انگلیس ابراز خرسندی کرد.

»الکسیس س��یپراس«، رهبر حزب چپ گرای »سیریزا« در یونان، انتخاب 
»جرمی کوربین« به سمت رهبری حزب کارگر انگلیس را پیام آور امید برای 

مردم اروپا دانست.
این حزب با انتشار بیانیه ای فعالیت های »کوربین« برای مقابله با سیاست های 

ریاضتی را ستایش کرد.
در این بیانیه آمده است: سیریزا انتخاب تاریخی »کوربین« را به رهبری حزب 
کارگر انگلیس تبریک می گوید. وی هم��واره در مقابله با جنگ، تبعیض و 
ریاضت فعال بوده اس��ت. همچنین در انتخابات »س��یریزا« در سال 2012 

شرکت فعال داشته است.

   رهبر حزب معترض »پودموس« اسپانیا با استقبال از انتخاب جرمی کوربین 
به عنوان رهبر جدید حزب کارگر انگلیس، وی را »هم پیمان« چپگرای خود 

برای مبارزه با لیبرالیسم اقتصادی خواند.
پابلو ایگلسیاس، رهبر حزب پودموس اسپانیا گفت، پیروزی جرمی کوربین 
چپگرا در انتخابات تعیین رهبر حزب کارگر انگلیس نشان دهنده قدرتمندتر 

شدن جنبش مخالفان ریاضت اقتصادی در اروپا است.
وی در مقاله ای در نشریه چپ میانه روی »ال پایس« اسپانیا نوشت: سر انجام 
ما همپیمانی در انگلیس داریم که می توانیم با او نتایج خود و طرحمان برای 
دفاع از حقوق اجتماعی با استفاده از سیاست های مبارزه با نابرابری را به اشتراک 
بگذاریم. ایگلس��یاس اظهار کرد، پیروزی جرمی کوربین بازتاب »شکست 
سوسیال – لیبرالیس��م« در احزاب کارگری که در دهه های اخیر به سمت 
میانه روی متمایل شده اند، است. وی اختالفات در حزب کارگر انگلیس را با 
مشکالت دو حزب بزرگی که از دهه 1970 تا کنون بر سیاست اسپانیا مسلط 
بوده اند یعنی سوسیالیست ها و حزب محافظه کار »مردمی« مقایسه کرد. 
وی همچنین واکنش های انتقادی علیه جرمی کوربین را با رفتارهای صورت 

گرفته با یکی دیگر از همپیمانانش یعنی حزب سیریزا در یونان مقایسه کرد.

  رییس جمهوری آرژانتین پیروزی جرمی کوربین را به عنوان رهبر جدید 
حزب کارگر انگلیس ستود و گفت: این مرد از مذاکرات برای حل مناقشات 

جزایر فالکلند حمایت می کند.
کریستینا فرناندز، رییس جمهوری آرژانتین گفت: جرمی کوربین به عنوان یک 
قانونگذار چپ افراطی دوست بزرگی برای آمریکای التین است. اظهارات 

فرناندز در نامه ای که در وبسایت رسمی وی منتشر شد، آمده است.
در این نامه ذکر شده است: کوربین با آرژانتین در مسائل مربوط به حقوق بشر 
و مناقشات دیرینه با صندوق های سرمایه ای آمریکا که فرناندز به آن ها لقب 

»کرکس« داده است، هم کالم است.

جرمی کوربین رهبر جدید حزب کارگر، رسما طرح ملی کردن شبکه راه آهن 
انگلیس را از جمله برنامه هایش در صورت پیروزی درانتخابات عمومی سال 
2020 میالدی اعالم کرد. کوربین در گفت وگو با روزنامه ایندیپندنت که روز 
گذشته منتش��ر شد، از این طرح جنجالی که اولین برنامه رسمی اش از زمان 
انتخاب شدنش به عنوان رهبر حزب کارگر در شنبه هفته گذشته است، تحت 
عنوان راه آهن خلق رونمایی کرد. رهبر جدید حزب کارگر در این گفت وگو 
وعده داده است که اگر وی در انتخابات عمومی سال 2020 میالدی پیروز و 
به نخست وزیری برسد، طرح ملی کردن مجدد شبکه های راه آهن انگلیس 
را تا سال 2025 میالدی به اجرا خواهد گذاشت. جرمی کوربین گفته است که 
طرح ملی کردن مجدد راه آهن انگلیس قرار است در اولین کنفرانس حزب 
کارگر تحت رهبری اش که قرار است در روز یکشنبه هفته آینده در شهر برایتون 
گشایش یابد، رسما اعالم شود. کوربین در گفت وگو با روزنامه ایندیپندنت 
گفت: ما می دانیم که یک حمایت گسترده مردمی از ملی کردن شبکه راه آهن 
انگلیس، باهدف ارائه خدمات بهتر، مناسبت تر و یکپارچه تر به مردم وجود دارد.

وی افزود: حزب کارگر متعهد به اجرای این طرح برای یکپارچه سازی شبکه 
راه آهن تحت مالکیت عمومی است. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، رونمایی 
از طرح ملی کردن شبکه راه آهن انگلیس سبب خواهد شد که دولت محافظه 
کار کامرون بار دیگر حمالت خود را علیه کوربین تش��دید و او را یک تهدید 

برای اقتصاد انگلیس بشمار آورد.

روزنامه دیلی تلگراف نوشت تهران از انتخاب جرمی کوربین به عنوان رهبر 
جدید حزب کارگر انگلیس به علت به لرزه درآوردن حکومت طبقه اشراف این 
کشور استقبال کرد. این روزنامه انگلیسی در پایگاه اینترنتی خود در مقاله ای 
به قلم دیوید بلر نوشت سید سلمان صفوی، مشاور آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر 
معظم ایران، گفت کوربین یک فعال حقوق بشر کهنه کار است که توانایی ایران 

در برقراری صلح در خاورمیانه )غرب آسیا( را تشخیص داده است.
بسیاری از سیاستمداران انگلیس در ایران به عنوان توطئه گران فاسد به تصویر 
کشیده می شوند که به دستور »صهیونیست ها« و »سرمایه داران« خواستار 

نابودی جمهوری اسالمی هستند. اما کوربین کامال مستثنی است.

 جرمی کوربین رهبر جدید حزب کارگر بار دیگر با تاکید بر رد دخالت نظامی 
انگلیس در سوریه به بهانه مقابله با گروه تروریستی داعش، بر لزوم مخالفت 
با رژیم سرکوبگر آل خلیفه و حمله نظامی عربستان به یمن تاکید کرد. وی در 
مقاله ای که در روزنامه گاردین منتشر شد، همچنین با ابراز مخالفت باسیاست 
ریاضت اقتصادی دولت محافظه کار انگلیس، خواستار پیشبرد سیاست های 
خلع سالح )س��الح های غیرمتعارف(، تالش برای برقراری صلح وعدالت 
اجتماعی در انگلیس و خارج از این کشور شد. جرمی کوربین در این مقاله با 
اشاره به حضور صدها هزار نفر در انتخابات رهبری حزب کارگر نوشت: در این 
انتخابات که نمادی از دمکراسی و مشارکت مردمی بود، تمامی سنین و نیز 
فعاالن مدنی مشارکت داشتند.  کوربین افزود: همه این ها نشانگر آن است 
که میلیون ها نفر از مردم انگلیس خواستار یافتن جایگزین های دیگری در 
زمینه های اقتصادی و نیز سایر زمینه ها هستند. وی بابیان اینکه امید به تغییر 
و ارائه نظرات بزرگ در حال حاضر در کانون سیاست ها قرار دارند، گفت: پایان 
دادن به سیاست ریاضت اقتصادی، مقابله با نابرابری، تالش برای برقراری 
صلح وعدالت اجتماعی در داخل انگلیس و خارج، بخشی از این درخواست ها 
هستند و این ها دلیل چرایی تاسیس حزب کارگر در بیش از یک صد سال پیش 
بوده است. کوربین با تأکید بر اینکه مبارزات صورت گرفته در جریان انتخابات 
رهبری حزب کارگر، پایه ای برای ایجاد یک جنبش و نیرویی جدید بر قرن 
21 است، گفت: نبرد و پیروزی ما بر مبنای سیاست ها نه شخصیت ها و بدون 
هیچ گونه حب و بغض بوده اس��ت و رهبری من مبتنی بر وحدت، استفاده از 
تمامی اس��تعدادها و اختصاص نیمی از کابینه در سایه به زنان و کارکردن با 

همه سطوح حزبی است. 

بازتاب

بازتاب

جرمی کوربین کیست و چگونه توانسته به رهبری حزب کارگر انگلیس برسد ؟

انقالبی انگلیسی 
 با انتخاب غیر قابل پیش بینی جرمی کوربین به عنوان رهبر حزب کارگر انگلس�تان، 

ثمانه اکوان
 گروه  بین الملل 

بس�یاری از پیش بینی ها و فرضیه های قبلی راجع به آینده انگلس�تان در چند س�ال 
آینده غلط از آب در آمد. در شرایطی که تصور می شد این کشور هر روز بیشتر از روز 
قبل در سایه تصمیمات آمریکا قرار گیرد، حاال یکی از رهبران دو حزب تأثیرگذار آن، 

شخصی است که خواهان پایان اشغالگری صهیونیست ها در سرزمین فلسطینیان است، یکی از برنامه هایش از بین بردن 
س�اح های هس�ته ای در این کشور اس�ت و در عین حال یکی از بزرگ ترین و معروف ترین چهره های ضد جنگ در غرب 
به ش�مار می رود. روزنامه نیویورک تایمز در چندین مقاله به بررس�ی چگونگی انتخاب کوربین به عنوان رهبر حزب کارگر 

و آینده سیاسی انگلستان پرداخته است که در زیر به خاصه ای از آن ها اشاره شده است.

پس از سه دهه حضور در معادالت سیاسی جناح چپ انگلستان که تاکنون به این صورت نیز 
درک و شناخته نشده بود، جرمی کوربین روز شنبه هفته گذشته پیروزی قاطع خود در رهبری 

دور حزب کار را جشن گرفت. او رهبری است که برنامه هایش شامل توسعه اقتصاد، 
انداختن موشک های هسته ای و از بین بردن سیاست های پیشینیان خود از 

جمله تونی بلر است! کوربین 66 ساله رهبری حزب کارگر را با حمایت 
هزاران نفر از تازه واردین به این حزب به دست آورد اقدامی که 
تاکنون در تاریخ انگلستان بی سابقه بوده و قرار است به یکی 
از بزرگ ترین ناراحتی های سیاست مداران سیاست مدرن این 

کشور تبدیل ش��ود. موفقیت او در حزب کارگر نشان داده است 
که تا چه میزان ساختارهای سیاسی اروپا پس از پس لرزه های بحران 

مالی س��ال 2008 بی ثبات باقی مانده است. بعد از این بحران مالی بود 
که رأی دهندگان اروپایی هر روز بیشتر از روز قبل از مرکزیت سیاسی به 

وجود آمده دور شدند و تاکنون به سمت حزب های چپ و یا ناسیونالیستی 
متمرکز شده اند. 

  برنامه های کوربین برای انگلستان 
با این حال برنامه جرمی کوربین که شامل ملی کردن انرژی و شرکت های راه آهن 

اس��ت، طرفدار کمی در میان اعضای حزب کارگر دارد. بسیاری از شخصیت های 
درونی این حزب ش��امل »اما رینولدز« و »تریس��ترام ه��ارت« از هم اینک اعالم 

کرده اند که با تیم جرمی کوربین همکاری نمی کنند اما »هیالری بن« و تعداد دیگری 
از همکارانش وعده داده اند که از او حمایت خواهد کرد. 

روز شنبه گذشته خبرنگاران توانستند پس از سال ها چهره شاد و پیروز جرمی کوربین را که 
تقریباً 60 درصد کل آرای هم حزبی های خود را به دست آورده بود، ببینند. او توانست سه رقیب 
و مخالف خود یعنی »ایوت کوپر«، »اندی برنهام« و »لیز کندال« را به راحتی شکست دهد. 
کوربین در جمع حامیان خود که برای جش��ن گرفتن در کنار او حاضر شده بودند، وعده های 
خود را تکرار می کرد: »ما مجبور نیس��تیم نابرابر باشیم. مجبور نیستیم ناعادالنه رفتار کنیم، 
فقر اجتناب ناپذیر نیس��ت« او اضافه کرد: »همه چیز می تواند تغییر کند و تغییر می کند.« او 
بارها سطح »عجیب و غریب« نابرابری های موجود در انگلستان را محکوم کرده و اروپا را به 
خاطر ایجاد بحران مهاجران سرزنش می کند و تمام این مسایل را میراث تلخ رفتن به جنگ 
در خاورمیانه می داند. اولین اقدام او در لندن بعد از پیروزی در انتخابات حزب کارگر، شرکت 
کردن در راهپیمایی حمایت از پناه جویان در لندن بود. او در شرایطی میراث دار تونی بلر در این 
حزب است که یکی از مخالفان سرس��خت او در زمان همکاری اش با جورج بوش در جنگ 
با عراق بود. بس��یاری از منتقدان کوربین بر این عقیده اند که ش��اید او این حزب را تبدیل به 
جنبشی اعتراضی کند که نتواند در برابر دولت محافظه کار دیوید کامرون برتری داشته باشد. 
کوربین طیف وس��یعی از سیاست های خود را تاکنون به جلو پیش برده است. این سیاست ها 
شامل بازگرداندن راه آهن تحت کنترل دولت، صدور دستور به بانک مرکزی انگلستان برای 
س��رمایه گذاری در زیر ساخت های ملی، افزایش مالیات ش��رکت های بزرگ و از بین بردن 
شهریه دانش��گاه ها است. همه این پیشنهادها که برای سالیان س��ال از طرف او تکرار شده 
بارها توس��ط محافظه کاران و نهادهای سیاسی و رسانه ها مورد هجمه قرار گرفته است. اما 
انتقادهای اخیر از کوربین تنها به این سیاس��ت ها ختم نمی ش��ود او از حماس و حزب اهلل به 

عنوان دوستان خود یاد می کند و همین مسئله باعث شده که رسانه های غربی به شدت به او 
حمله کنند. این بحث ها در طول چند سال اخیر به بحثی مهم در صحنه سیاست بریتانیا تبدیل 
شده است چرا که نو محافظه کاران به شدت تمایل به حفظ ارزش های غربی دارند و چپ های 
جدید به دیپلماس��ی متنوع تر و در عین حال معقول تری نسبت به منتقدین خود اعتقاد دارند. 
بس��یاری از هم حزبی های او معتقدند که صحبت هایش راجع به حماس و حزب اهلل ناشی از 
جلوتر بودن کوربین از زمانه خود است چرا که سال ها پس از زمانی که کوربین آن ها را دوست 
خود عنوان کرد و از ضرورت گفت و گو با این گروه ها سخن می گفت، حاال اسراییل مشغول 
رایزنی و گفت و گو با حماس است. او داعش را هم نتیجه سیاست های غرب در منطقه می داند 
و براین عقیده است که به جای دخالت نظامی در عراق و سوریه، باید راه های کسب ثروت را 
از این گروه های تروریستی گرفت؛ راهکاری که مطمئناً چندی بعد، بعد از بی اثر شدن کامل 

دخالت های نظامی آمریکا در عراق و سوریه، به فکر دیگر گروه های سیاسی نیز می افتد. 

  مخالفان داخلی کوربین
باید دید منتقدان کوربین در داخل حزب کارگر تا چه زمانی می خواهند ساکت بمانند. 
مبارزه سریالی او با بس��یاری از طرح های موجود در پارلمان، امروز نیز می تواند 
بسیاری از همکاران او را در مقابلش قرار دهد. با این حال مقیاس پیروزی ای 
که او به دست آورده می تواند زمان الزم برای تبدیل شدن به یک رهبر 

فوق العاده و قاطع را در اختیارش قرار دهد. در واقع کوربین، گیاه خوار 
معروف و طرفدار منع مصرف مشروبات الکلی تاکنون متقاعد 
ش��ده که می تواند به عنوان رهبر این حزب، حتی به پست 
نخست وزیری نیز بیندیشد. او برای این کار نیاز به 35 
نام��زد از حزب کار دارد و این اعضای حزب کارگر 
هس��تند که باید تصمیم بگیرن��د آیا در رای 
گیری پارلمانی به او رای خواهند داد یا نه. 
روز شنبه مخالفان سیاسی کوربین 

سرعت تغییرات حزب کارگر و ب��ه 
ی��ل  ای��ن ح��زب ب��ه تما

ح��ث  مبا
را  چپ گرایان��ه 

محکوم کردند. مایکل 
فال��ون وزی��ر دف��اع، حزب 

اپوزیس��یون کارگ��ر را »خطری 
جدی برای امنیت ملی انگلیس، امنیت 

اقتص��ادی و امنیت خانواده های انگلیس��ی 
دانست«! او در بیانیه ای گفت: »جرمی کوربین چه 

مسئله دفاعی ما را تضعیف کند، مالیات بر مشاغل و یا 
درآمدها را اضافه کند و چه بدهی های این کشور را باال 
ببرد و یا با چاپ پول بیشتر هزینه های زندگی در این 
کشور را باال ببرد، در هر صورت انتخاب او به ضرر 
کارگران است. بسیاری از مخالفان کوربین امید 

دارند این انتخاب، در نهایت با مرور زمان از یادها برود و به نتیجه نهایی یعنی تأثیرگذاری کوربین بر 
شرایط اقتصادی و سیاسی انگلیستان منجر نشود آن ها فرض را بر این گذاشته اند که ظرف 12 ماه 
آینده، نظر به سمت حزب کارگر به شدت افت پیدا می کند و در آن زمان است که مخالفان می توانند 
اقدام��ات قاطعانه تری به کار گیرند. آن ها با این حال می دانن��د که زود عمل کردن در این زمینه 
می تواند خطر از بین رفتن حامیان حزب را در بر داشته باشد چرا که بسیاری از حامیان جدید و فعلی 
حزب کارگر، در واقع همان کسانی هستند که کوربین را گزینه مناسبی برای اداره کشور می دانند. 
این افراد که حاال امید زیادی به دست آورده اند، روز شنبه گذشته با برپایی تجمعی در مقابل مرکز 
کنفرانس که کوربین در آن به عنوان رهبر حزب کارگر انتخاب شده بود، فریادهای شادی و سرور 
سر دادند. بسیاری از این افراد در گفت و گو با رسانه ها بیان می کردند که در دهه 1990 به کلی از 
حزبشان قطع امید کرده بودند چرا که تونی بلر سیاست هایی را به کار گرفته بود که بیشتر به سیاست 
محافظه کاران شباهت داشت. یکی از آن ها بیان کرده است: واقعاً معنی اینکه با شعارهای حزب 
محافظه کار، انتخابات را ببرید چیست؟ در مقابل این شعارهای بی معنی، کوربین شعار امید و تغییر 
را سر داده است و مردم مدت زمان طوالنی است که منتظر چنین حادثه ای در حزب کارگر هستند.

برخی کوربین را به دلیل حمایت نکردن از جنگ عراق دیوانه می خواندند اما گذش��ت زمان 
نشان داد که بسیاری از مردم همان طور که در نیویورک و لندن 
برای مخالفت با جنگ به خیابان ها ریختند، این روزها 
هم به این نتیجه رس��یده اند که جنگ طلبی بلر و 
جورج بوش ریشه بسیاری از مشکالت فعلی 
در منطقه و جهان است. بس��یاری از مردم 
این روزها مخالف شدید دخالت بریتانیا در 
مسایل منطقه خاورمیانه و مداخله نظامی 
این کش��ور در این مسایل هس��تند. از نظر 
آن ها انتخ��اب کوربین به معن��ای انتخاب 
صلح برای دنیا اس��ت. ش��اید آن ها با برخی از 
ادبیات کوربین در عرصه سیاست خارجی موافق 
نباش��ند اما امید دارند با انتخاب او به عنوان نخست 
وزیر، روندهای صلح آمیز بیش��تری از جانب 
اروپا برای کل جهان در پیش گرفته شود. 

   

5 نکته درباره  وضعیت جدید حزب کارگر
در یکسال گذشته، صحنه 

منصور براتی
 گروه  بین الملل 

سیاس�ی بریتانیا پیوس�ته 
ش�اهد وقایع�ی عجی�ب و 
غریب بوده است، وقایعی 
که البته ریشه در رفتار رأی دهندگان داشته. شکست حزب 
ملی اسکاتلند در مرزهای شمالی، پیروزی شگفت آور حزب 
اس�تقال در انتخابات پارلمان اروپا و نهایتاً کسب اکثریت 
قاطع توسط حزب محافظه کار در آخرین انتخابات عمومی 
از جمله مهم ترین این حوادث نامأنوس و دور از انتظار بوده 

است.

ام��ا هیچ یک از رویدادهای یاد ش��ده به معنای واقع��ی کلمه با آنچه 
روزهای گذشته در حزب کارگر به وقوع پیوسته قابل مقایسه نیست. 
6 ماه پیش، بدس��ت آوردن رهبری حزب حت��ی به مخیله خود جرمی 
کوربین هم نمی رسید. تقریبًا همیشه یک کاندیدای شدیداً چپگرا در 
رقابت بر سر کسب رهبری احزاب حضور داشت ولی قبل از رأی گیری 
نهایی به نفع دیگری استعفا می داد. در طول بیش از 35 سال، کوربین 
هیچگاه نتوانسته بود در این انتخابات پیروز شود. اکنون پرسش اصلی 
این است که چنین رویدادی نش��ان دهنده چیست و در باب وضعیت 

سیاسی بریتانیا و آینده حزب کارگر به ما چه می گوید؟
ت��ا مدتی پیش به نظر می رس��ید بریتانیا از تش��نج های سیاس��ی که 
متعاقب بحران مالی در اروپای قاره ای روی داده نسبتًا مصون است. 
هیچ حزب جدیدی مانند سیریزا در یونان و پودموس در اسپانیا پدیدار 
نشد. حتی حزب استقالل نیز از لحاظ موفقیت به گرد پای جبهه ملی 

فرانسه نمی رسد.
 این حزب اگرچه در آغاز رویه ای شورش گرانه و بر ضد ترتیبات مستقر 
در پی��ش گرفته بود، اما نمی توانس��ت از آن میزان فرات��ر رود. حاال اما 
به یکی از احزاب اصلی بریتانیا مبدل ش��ده ک��ه نتایج و پیروزی های 
غیرقابل پیش بینی به دس��ت آورده است.  بدین معنی که در بلند مدت 
حتی بیش از این از رویه انقالبی پیش��ین دس��ت خواهد شست. با این 
همه انتخابات اخیر داخل��ی حزب کارگر به خوبی بازنمایاننده چرخش 
افکار عمومی در این کش��ور و جهت گیری آن به سمت تغییر و تعدیل 

سیاست های پیشین است.
دیگر کاندیداهای اصلی حاضر در رقابت ن��ه تنها الهام بخش نبودند، 
بلکه مهارت چندانی نیز برای بسیج مردم نداشتند. البته مسلماً کوربین 

برخوردار از حمایت اتحادیه های کارگری نیز بوده و از شور و شوقی که 
میان مردم برانگیخته بود به خوبی بهره برداری کرد. از میان 4 کاندیدای 
رهبری حزب، این تنها کوربین بود که لینکی را روی وب س��ایت خود 
قرارداد که به مردم اجازه می داد با پرداخت 3 پوند به عنوان حامی حزب 
کارگر ثبت نام کند. همین نکته نشان می دهد 3 کاندیدای دیگر درک 
دقیقی از مکانیک سیاس��ت نداشته و نمی توانس��تند برای مخاطبان 

پیام های درستی بفرستند. 
بازخورد این پیام در تعداد زیاد کسانی امروز در اقصی نقاط دنیا کوربین 
را به عنوان یک هوادار صدیق حقوق مردم می شناسند می تواند مشاهده 
کرد. اکنون برخی مطبوعات جهان انتخاب کوربین به عنوان رهبر جدید 
حزب کارگر را رویدادی مهم و تأثیر گذار ارزیابی می کنند که به حوادثی 

نظیر قبضه قدرت توسط کمونیست ها در سال 1917 پهلو می زند.
 چپ ها همیشه مهارت زیادی در سیاست ورزی داشته اند: مثاًل در زمینه 

راه اندازی کمیته ها و تغییر قواعد حزبی برای پیگیری اهداف. در دهه 
1980 آن ها همین اس��تراتژی را در انتخاب کاندیداها به کار بس��تند 
تا بتوانند تع��داد حامیان جناح چپ در پارلم��ان را افزایش دهند. آن ها 
همچنین قاعده انتخاب مجدد اجباری را نیز تصویب کردند تا اگر پس 
از انتخاب اول فرد منتخب چندان با خط و ربط حزب هم خوانی نداشت، 
فعاالن سیاسی بتوانند او را کنار بگذارند. این درحالیست که تعداد کسانی 
که انتخابات دوم کوربین را رهبری توانمند دانسته اند نسبت به دوره اول 

حتی افزایش نیز یافته است.
 البته در دوره اخیر برخالف دهه 1980، که مایکل فوت با رأی نمایندگان 
هم حزبی اش، رهبر حزب کارگر شد، اکنون کوربین ابداً با دیدگاه های 
نمایندگان حزب مطبوعش در پارلمان همسو نیست. او تنها 15 رأی در 
میان نمایندگان هم حزبی خود دارد و این بدان معناس��ت که 90 درصد 
کرس��ی های حزب کارگر در پارلمان با او مخالفند. ب��ا این حال او باید 

یک دولت در س��ایه با 26 عضو و نیز 70 نفر دیگر را به عنوان وزرای آن 
انتخاب کند. این افراد را از کجا انتخاب خواهد کرد؟ اگر در مصاحبه ای 
تلویزیونی از این افراد پرسیده ش��ود که آیا کوربین نخست وزیر خوبی 
است، چه پاس��خی خواهند داد؟ و آیا حدود 200 نماینده ای که مخالف 
او هستند به با اینکه او از دیدگاه های حزب بسیار دور است به ریاست او 
گردن خواهند نهاد؟ به نظر می رسد حزب کارگر به حزبی غیر قابل رهبری 
با مدیریت رهبری غیر قابل انتخاب مبدل ش��ده است. برخی از گروه ها 
و نشریات راس��ت گرا البته پیش بینی می کنند که کوربین در مقام رهبر 
حزب طرفی برنخواهد بست و تا چندی دیگر مجبور به استعفا خواهد شد.

ح��زب اگرچه همواره اع��الم کرده که ق��درت را برای تع��داد زیادی 
می خواهد و اکثریت را فدای اقلیت ه��ای پر جاذبه نمی کند. اکنون در 
معرض اشتباهی بزرگ و ترجیح دادن تب و تاب تعدادی اندک بر اشتیاق 
تعداد بی ش��ماری از افراد قرار دارد. تنها 0.5 درص��د از رأی دهندگان 
بریتانیایی به کوربین رأی داده اند. دقیقاً کسانی که از پیام او متأثر شده اند 
ولی بخش اعظم رأی دهندگان که هر پنج سال یک بار درباره سیاست 
فکر می کنند به دست راس��تی ترها گرایش دارند. نظرسنجی دیگری 
که همین هفته گذشته برگزار شد نش��ان داد که حزب کارگر به خاطر 
عدم اطمینان مردم از مسئولیت پذیری اعضای آن، در انتخابات قبلی 
شکست خورده اس��ت. حاال آن تردیدها هزار برابر می شود. نتیجه هم 
شکاف بزرگی است که در مرکز فرایند سیاسی بریتانیا ایجاد شده. یک بار 
تونی بلر توانست این شکاف را پر کند و یک بار هم لیبرال دموکرات ها 
در این خصوص موفق شدند. اما اکنون کابینه در اختیار محافظه کاران 
است. آن ها اکنون به این مسئله پی برده اند و در صددند تا خود را مانند 
حزب کارگران نمایش دهند. اما اینکه تا چه بتوانند در لباس میش نقش 

گرگ را بازی کنند هنوز مشخص نیست.
وقتی اد میلیبند قواعد جدید را برای انتخابات رهبری حزب مصوب کرد، 
در پی شکل دادن به نوعی سیاست جدیدی بود که مشارکت سیاسی و 
اشتیاق جوانان را بار دیگر افزایش دهد و شور و آرمان گرایی را به نظام 
وست مینیستر بازگرداند. اکنون او به این مهم دست یافته است اما به چه 
منظور؟ در سیاست نیز همانند بسیاری از دیگر شئون باید مراقب باشیم 
که چه آرزویی می کنیم. روزها و هفته های آتی احتمااًل حامل حوادثی 

مهم و تعیین کننده برای سیاست در انگلستان خواهد بود.

ماری آن سیِگارت
پولیتیکو
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