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 همه پرسی برکسیت: نقطۀ عطفی در سیاست اروپا

 کریس مارسدن

باشد، نشان دهندۀ نقطۀ  که چه نتیجۀ همه پرسی امروز دربارۀ تداوم عضویت بریتانیا در اتحادیۀ اروپا هر

 قارۀ اروپا است. تمامعطفی در حیات بریتانیا و 

 سو از یک که شد همه پرسی برگزاری خواهان جهتنخست وزیر محافظه کار بریتانیا، دیوید کامرون، از این 

 «حزب استقلال بریتانیا»مانع از آن شود که از سوی دیگر حزب خود را آرام کند و  اتحادیۀ اروپا درجناحِ ضدّ 

حافظه فاجعه بار او، م و پیدا کند. اما این محاسبۀ سیاسی نادرست به بهای محافظه کاران جای پای بیش تری

به یک بحران اقتصادی  با تسریع مرگ اتحادیۀ اروپا،به دو پاره شدن می کند، و در عوض  تهدید کاران را

  جهانی بزرگ شتاب می بخشد.

 تانیابورژوازی بری منافع بهترین شکل تأمیناست که  اینجدال کنونی موضوع واقعی ادی، صاقت از منظر

موقعیت  تانیا،بریبه بیان مدافعین خروج این که یا  ؟باقی بماند جزئی از یک بازار اروپایی واحد این که چیست؟

تنظیم کند تا بهتر بتواند از فرصت های موجود در چین، هند و نو از« بیرون از اروپا و در جهان»خود را 

 ی مشترک المنافع بهره برداری کند؟کشورها

 ر، وگر حزب کارببریتانیا به رهبری کامرون و جرمی کوربین، ره« باقی ماندن»کارزار  -جدال طرفهر دو 

ی خود نگرانی های واقع -نیال فراژ، رهبر حزب استقلال بریتابه رهبری بوریس جانسون و نایج« خروج»کارزار 

 رفاه می پیچند. نیحیاتی و تضماغل و خدمات اجتماعی را در لفافۀ دروغ گویی هایی نظیر دفاع از مش

ابزاری است برای تحمیل سیاست های  -از آن دفاع می کند« نباقی ماند»که کارزار  -اتحادیۀ اروپادر واقع 

بال این دنبه ، تنها «خروج». اما کارزار ش درآمدنمای هبه شکل ظالمانه ای ب در یونان ریاضتی وحشیانه ای که

 حکومت و مقررات ترین باقی مانده های قوانینکمشرّ از  را «ندنسیتی ل»شهر که سرمایه های کلان و  است

دام . هر کبه آن رو به رو هستند دور کارگران خاورهمان استانداردهایی را پیاده کند که و  رها کند حزب کارگر

 ژوئن با انتقام جویی از سر گرفته خواهد شد. 42روز  زد، تهاجم به طبقۀ کارگر اوش از این دو جناح که پیروز
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هرگز در گذشته چنین مداخلۀ هماهنگی میان چهره های برجسته، از نیروهای مسلح تا سرویس های امنیتی 

MI5  وMI6  شابه ناتو و تهاجم کنونی  را تعهد خود طرفدر حیات سیاسی کشور دیده نشده است. هر دو 

 ادعا می کند که عضویت بریتانیا در اتحادیۀ اروپا و« باقی ماندن». اردوگاه ده انداعلان کربه روسیه و چین 

 مدعی است که عضویت« خروج»در حالی که اردوگاه  ، ناتو را تقویت می کند؛اتحادیۀ اروپا به طور کلی خودِ

وپایی می رتش اربرای ایجاد یک ا -آلمان به سرکردگیبه خصوص  -بریتانیا، این کشور را تابع برنامه هایی

 د.ره می شواآن بر فراز ق بلامنازعکند که منجر به تضعیف ناتو و به پرواز درآمدن شبح آلمان و هژمونی 

این همه پرسی، برای پنهان کردن واقعیات سیاسی جنگ طبقاتی، جنگ تجاری و جنگ نظامی، و برای 

مرکز تشدید ناسیونالیسم و خارجی هراسی مت کاشتن بذرهای تفرقه در درون طبقۀ کارگر، به طور فزاینده ای بر

 شده است.

ه مشنخبگان حاکم و احزاب شان سرچ ی که از سیاست های ریاضتی وحشیانۀمشکلات اجتماعی فراوان تقصیر

تنها در این  «خروج»و  «باقی ماندن»می شود. اردوگاه های گردن مهاجرین انداخته  بهباز هم می گیرند، 

سیم های خاردار و  )با« دژ اروپا»ضدّ مهاجرت نیازمند بازگشت به  تمهیداتمورد با هم اختلاف دارند که آیا 

بازپس »مرزهایش را  له بریتانیا باید کنترهستند یا این کگی( ندپناه کمپ هایسلح و قایق های گشت م

 تمه دهد.وپا به بریتانیا خارانیروی کار  و به حرکت آزاد« گیرد

ه بمحتوای کارزار حزب استقلال بریتانیا بوی تبلیغات نازی ها  از جایی که تا -فضای مسمومی که ایجاد شده

 حیات سیاسی و اجتماعی را آلوده و نیروهای راست افراطی را تقویت می کند.  -مشام می رسد

رای ک فاشیست، بدست ی پیش بهدر روز پنج شنبه هفتۀ  از حزب کارگر نمایندۀ مجلس ،قتل جو کاکس

م. این ناسیونالیس ت این سقوط به ورطۀ ارتجاعِنسبت به الزامات و تبعا هشدار مهمی است کارگران و جوانان

خواهد ه خود باست که اشکال به مراتب وحشیانه تری اتی بریتانیا قببرهۀ جدیدی در مبارزۀ ط نشان دهندۀ قتل

 گرفت.

و آشفته، که یک ترور سیاسی بود. دهه ها قربانی کردن پی در پی  منزویقتل کاکس، نه اقدام یک فرد 

 ،ای کارگریه هوکراسی اتحادیمهاجرین، دامن زدن به ناسیونالیسم و فلج کردن طبقۀ کارگر با حزب کارگر و بر

جدی از  است که بدون هرگونه چالشزمینه های چنین قتلی را فراهم آورده و به ارتجاع سیاسی اجازه داده 
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هیچ  مه پرسیه. با این حال تمام کسانی که ادعا می کنند تبلیغات کثیف کمپین بدواندپایین، چنین ریشه 

نقشی در روشن کردن جرقه های این انفجار خشونت مرگبار نداشته است، مشغول دروغ گویی هستند تا 

 مسئویت سیاسی خود را پنهان سازند.

وپا هستند ت از اتحادیۀ اریادر حم« باقی ماندن» کارزار امۀدر صف برنچه آن هایی که  -گروه های چپ نما

ۀ اروپا ضدّ اتحادی وگاهلال اجازه داده اند با پشتیبانی از اردافظه کار و حزب استقمح ستِو چه آن هایی که به را

 در این میان به طور اخص نقش جنایتکارانه ای داشته اند. -کارگران را بگیرند «دوستان»ژست 

حزب »مصداق دارد، از جمله  «خروج بریتانیا»بیش از همه در مورد سازماندهان کارزار چپ  همین گفته

 ینااین که اصول سیاسی را باید تابع امید به  اصرار آن ها به. «یالیستسحزب سو» و« کارگران سوسیالیست

 حزب کارگر می تو تسریع قدرت گیری حکوم نکاراوف محافظه کرد که همه پرسی موجب انشقاق در صف

 .رین بخش های بورژوازی استتشیدن به اتحاد سیاسی با ارتجاعی خد، به روال همیشه برای مشروعیت بشو

 یندگان سابق حزب کارگر در مجلس، در پلاتفرمیاووی، از نملگا جبه هیچ رو تصادفی نیست. وقتی جور رماین ا

را سیاسی  یگرایش صدای ،«!ژوئن 42روزی در پیش به سوی پیراست، ، چپ، راست، چپ»با فراژ اعلام کرد 

 اًظاهر ره هایهصف بندی دوبارۀ چ :سرتاسر جهان دارد پدیدار می شوددر که بلکه نه فقط در بریتانیا بلند کرد 

 چپ با گرایش های راست و راست افراطی بر مبنای ناسیونالیسم.

 طلاحصاو گروه های فاشیستی مشابه را در کودتای به « سووبودا»همین رویکرد در اوکراین شکل اتحاد با 

به خود گرفت. در یونان، به صورت ائتلاف انتخاباتی بین  4102واشنگتن در سال  با هدایت «میدان یورو»

. در بریتانیا، بخش هایی از گروه های چپ نما، همراه با برخی ظاهر شد« یونانی های مستقل»سیریزا و 

 وذ استالینیست ها، تأکید می کنند که باید وظیفۀ به زیر کشیدن کامرون را بهفزیر ناتحادیه های کارگری 

هدف اعلام شده یا نشدۀ آن واگذار کرد. ، «آن ها»میلیون ها نفر از رأی دهندگان  و جانسون و فراژ بوریس

ه دست ، بکار اروپا نیروی حرکت آزاد دادن به له پایانجماز  ،ملی انۀیسیاست های حمایت گراها این است که 

 .اجرا شود یک حکومت حزب کارگر
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. این ودششتی پهلوگرفتۀ این نیروهای راست گرا جدا می از کِبزرگی  ریایبا د «حزب برابری سوسیالیستی»

 برای محافظت از امتیازات و بقای خود از طریق هستند که مند از طبقۀ متوسطتنیروها سخنگوی یک لایۀ ثرو

 .تقلا می کنند ،ه عنوان سپری در برابر نیروهای جهانی سازیب «ملت»گشت به سازش طبقاتی و باز

خود را متکی بر مبارزه ای برای وحدت طبقۀ کارگر اروپا و جهان در برابر سرمایه « حزب برابری سوسیالیستی»

ترین حمایتی از هر یک از جناح های طبقۀ حاکم در این کارزار و کوچک داندداری سازمان یافتۀ جهانی می 

فاع د به عنوان وسیله ای برای حفظ استقلال سیاسی طبقۀ کارگر «تحریم فعال»از همه پرسی نمی کند. ما 

 می کنیم.

ه قدرت های امپریالیستی رقیب برای سلط ولع ، محصول تعمیق تخاصماتی است که«برکسیت»همه پرسی 

ای جهانی و منابع استراتژیک به وجود آورده است. این نزاعی است که تمامی تلاش ها برای وحدت بر بازاره

الکانیزه است. این منجر به ببه طور مرگباری تحلیل برده سرمایه داری را  پایۀاقتصادی و سیاسی قارۀ اروپا بر 

جهانی شد، مگر آن که طبقۀ  که منجر به ظهور دو جنگ می شود شرایطی دامن به اروپا و سقوط سریع شدن

 کارگر مداخله کند.

روی بورژوازی، او را وامی دارد که حملات به مراتب وحشیانه تری را به مشاغل، دستمزدها و  بحران پیشِ

شرایط اجتماعی آغاز کند، به سوی اشکال استبدادی حاکمیت حرکت کند و درگیر جنگ هایی برای سلطۀ 

ردۀ گست راضاتاعتاستعماری شود که میلیون ها تن از مردم در ضدیت با آن ایستاده اند. همان طور که با 

 شرایط عینی ظهور یک مبارزۀ سیاسی و اجتماعی و فرانسه اثبات می شود؛ همۀ این ها کمردمی یونان، بلژی

 فریند.آدر برابر سرمایه داری می  را به وسعت یک قاره

ن این مرزها، دیای جدید، که دروظیفه ای که در مقابل کارگران و جوانان قرار می گیرد، نه ساختن مرزه

ی سرمایه داران با حاکمیت طبقۀ کارگر در ایالات متحدۀ سوسیالیستی اروپا «اتحادیۀ اروپا» کردن جایگزین

اه ر ه، از اهمیت تاریخی برخوردار است وگرفت« حزب برابری سوسیالیستی»مین خاطر، موضعی که هاست. به 

 پا نشان می دهد.سرتاسر اروکارگران  به کارگران بریتانیا، بلکه هپیشروی را نه تنها ب

 4102ژوئن  42
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 «برکسیت»علائم هشدارآمیز جنگ تجاری جهانی در آستانۀ همه پرسی 

 اندره دیمن

در آستانۀ همه پرسی روز پنج شنبه دربارۀ عضویت بریتانیا در اتحادیۀ اروپا، به عنوان رویدادی که اقتصاد 

کود با ر هشدار داد که «تجارت جهانیسازمان »بی ثباتی می کند،  بهتهدید  جهانی را به طور قابل توجهی

 .استسیاست های حمایت گرایی رو به صعود بازگشت به تجارت جهانی، 

اوتارکی دی و ناسیونالیسم اقتصا بهگرایش  رشد ان ترین نموده خروج از اتحادیۀ اروپا، تنها عریتهدید بریتانیا ب

رامپ در نظیر دونالد ت ییگراسیاست مداران ناسیونالیست راست عروجکه خود در  است اقتصادی( خودکفایی)

 شدهمتجلی  اهکشور در سایردیگر  یپن در فرانسه و همین طور بسیارایجل فراژ در بریتانیا، مارین لوامریکا، ن

 است.

 ، اعضای4102و مه  4102تبر در فاصلۀ اکه شنبه در گزارشی اعلام کرد که روز س« یت جهانرسازمان تجا»

به تاکنون  4112، با سریع ترین آهنگی که این سازمان از دنیا متشکل از کشورهای صنعتی مهم ،«41گروه »

 به اجرا درآورده اند.حمایت گرایانۀ جدیدی را  اقداماتثبت رسانده است، 

جدید محدودکنندۀ  اقدام 022»طی این دوره  «41گروه »اقتصادهای  ،«سازمان تجارت جهانی»به گفتۀ 

با گزارش  هدرمقایس» به کار بستند که «جدید در ماه اقدام 40تقریباً  برابر است با به طور متوسطکه را  رتتجا

 «.افزایش قابل توجهی نشان می دهد ،در ماه اقدام 01سابق مبنی بر اتخاذ 
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در حال اجرا هستند، طی دورۀ  «41گروه »در نتیجه تعداد کلّ اقدامات محدودکنندۀ تجارت که در اقتصادهای 

که هم اکنون در  تتجار اعمال شده بر . تعداد کلّ محدودیت هایدرصد رشد کرد 01بررسی به میزان مورد 

مورد در اواسط اکتبر  242مورد می رسد که نسبت به  022این اقتصادها در حال اجرا هستند، به یک هزار و 

و  پس از اجرا ،اند ایجاد شده 4112تجاری که از سال  موانعدرصد از  41افزایش یافته است. تنها  4101

 حذف شده اند. تکمیل

ت. از بحران مالی اس یش و پسطی دورۀ پدر رشد جهانی و تجارت  ناپیوستگیدۀ یک ناین گزارش نشان ده

 4112پیش از سال  خود تا ، رشد تجارت به طور متوسط تنها بیش از نیمی از سطح4112بحران در دورۀ پسا

آهنگ آهستۀ رشد تجارت در قیاس با رشد تولید ناخالص داخلی »اشاره کرد:  «سازمان تجارت جهانی»بود. 

است؛ دوره ای که طی آن تجارت کالاها به طور متوسط  4112تا  0221طی چهار سال گذشته، مغایر با دورۀ 

 «.شتد ناخالص داخلی جهانی رشد دایبرابر سریع تر از تول 4.0

دستخوش سقوط شد. گزارش  4102تجارت جهانی به دنبال افت بهای کالاها و نوسان صادرات، در سال 

رشد سال به  به سرعت افت کرد و 4102ارزش دلاری تجارت جهانی در سال »مذکور توضیح می دهد که 

 «.ی ماندقدرصد با 02تا سه ماهۀ چهارم در حول و حوش  آن سالِ
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آن چه که بنا به هشدار شمار رو به رشدی از اقتصاددانان می تواند دوره ای از رکود به دنبال  به احتمال زیاد

 باشد، گرایش به ناسیونالیسم اقتصادی شدت خواهد گرفت. اساساً نامحدود اقتصادی

 بیش» ، هشدار داد که اقتصادِ«صندوق بین المللی پول»، اقتصاددان ارشد «موریس اوبستفلد»اوایل امسال، 

هدید یک بحران مالی دیگر و تدر میانۀ رشد « زمانی همآهستگ»جهانی، با خطر « أیوس کنندۀم از پیش

ا را پروژۀ اروپدر سراسر اروپا، آن توافق سیاسی که زمانی »افزایش سیاست های حمایت گرا رو به رو است: 

 «.رنگ درون ناسیونالیسمِ خیزانِ موج»و این همراه است با « دمی پاشد، اکنون دارد ازهم به جلو سوق می دا

ی از روابط عو به طیف وسی تانیا از اتحادیۀ اروپا خارج شوداحتمال واقعی است که بری این یک»اوبستفلد گفت 

کا، ته، مانند اروپا و ایالات متحدۀ امریفدر سایر کشورهای پیشر» و افزود « بزندتجاری و سرمایه گذاری آسیب 

تجارت هردم آزادتر در دورۀ ، خطر توقف یا حتی معکوس شدن روند فرامرزیادغام اقتصادی به  شدیدواکنش 

 «.دارد راپساجنگ 

ا ر نگرانی هاییطی اظهاراتی در مجلس سنا مجدداً همان  «بانک مرکزی امریکا»، سرپرست «جانت یلن»

که گرایش های کنونی به سوی  است که نخستین بار اوایل همین ماه ابراز کرده بود، تکرار کرد، و آن این

نان ابرخی اقتصادد گمانه زنیما نمی توانیم این »رکود اقتصادی می تواند به طور نامحدود ادامه پیدا کند: 

 «.یافتدر آینده ادامه خواهد  ،برجسته را کنار بگذاریم که رشد آهستۀ بهره وری طی سال های اخیر
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به خروج از اتحادیۀ اروپا هشدار داد و گفت که چنین پیامدی، می چنین نسبت به عواقب تصمیم بریتانیا او هم

 .پیش بکشدرکود در امریکا را  بازارهای مالی شود و حتی احتمالفروش سراسیمۀ سهام در تواند باعث 

را به خود گرفتند. کشورهایی که اقدامات ضدّ « ضدّ دامپینگ»اقدامات  ات ضدّ تجاری جدید، شکلِاقدام اکثر

ا اجرا می کنند، سایر کشورها را به خاطر فروش عامدانۀ محصولات به بهایی پایین تر از قیمت های تجاری ر

 فلزات و به خصوص فولاد را هدف گرفته بودند. ،قداماتادرصد این  21تند. تقریباً سبازار مقصر دان

پس از رسیدن به این نتیجه که شرکت های فولاد چین مشغول  «وزارت بازرگانی امریکا»ماه گذشته 

 211محصولات خود در بازارهای امریکا هستند، اعلام کرد که تعرفۀ واردات فولاد از چین را تا مرز « دامپینگ»

 درصد افزایش خواهد داد.

 لیقعنی و عملًا تدر سطح جها انبوهیاضافه ظرفیت جهانی در صنعت فولاد، منجر به اخراج های دسته جمعی 

ین از در این کشور شده است. اوایل امسال چ «تاتا» دتولید در بریتانیا به دنبال تعطیلی عملیات شرکت فولا

 داد. خبرل سنگ امیلیون نفر در صنعت زغ 0.2هزار نفر در صنعت فولاد و  211 جمعی اخراج

 عمالا برای را دکنندۀ فولاد کشوریترین تول، بزرگ«یو.اس استیل»کمپانی  درخواستهمین ماه امریکا 

ینی شرکت های چ تلاش ادعای ی پذیرفت و این بار برای این منظورنیواردات فولاد از رقبای چ بر ممنوعیت

 سرقت اسرار تجاری را بهانۀ خود قرار داد.هک و برای 

ۀ امریکا بتواند کلیاین احتمال واقعی را ایجاد می کند که رئیس جمهور بعدی  «یو.اس استیل»درخواست 

باشد.  لتیک عظیمی داشتهپئوژکه می تواند پیامدهای اقتصادی و ات فولاد از چین را ممنوع کند، حرکتی دوار

این »گفت  «ایمزال تشفاینن»سوئیس، به  «لناگ تسن»شگاه ن، استاد تجارت بین المللی در دا«سیمون ایونت»

 «.می تواند آغاز به صدا درآمدن زنگ خطر باشد... این واقعاً یک گزینۀ هسته ای است

بحران  زایشترین عوامل به اعتقاد اکثر اقتصاددانان، سقوط تجارت جهانی و صعود حمایت گرایی یکی از مهم

در  0221در سال « هاولی-لایحۀ تعرفۀ اسموت» گمان می رود کهبوده اند. به عنوان مثال  0221دهۀ گبزر

 سهم داشته است. ،به میزان بیش از نصفصادرات و واردات امریکا هش کا
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را تکرار  0221متعهد شدند که به زعم خود اشتباهات دهۀ  «41گروه »، اعضای 4112به دنبال بحران مالی 

میق عدهند. اما در میانۀ رکود اقتصادی به رکود رشد پاسخ ن ،نکنند و با تصویب سیاست های جنگ تجاری

نی همان یع -سیاسی و مبارزات اجتماعی طبقۀ کارگر اتو اضافه ظرفیت جهانی، همراه با رشد اعتراض کنونی

تمام اقتصادهای سرمایه داری جهانی بیش از پیش در حال چرخش به سوی  -0221گرایش های غالب دهۀ 

 اقتصادی راست گرایانه هستند. مپوپولیسریسم، ناسیونالیسم هار و ترویج میلیتا

 های ورود باقتصادی، مدخلی بر لاینحل تصادی، تحت شرایط بحرانت گرایی اقیا، صعود حم0221در دهۀ 

جنگ جهانی دوم شد. امروز همان شرایط به طور فزاینده ای بر سرتاسر جهان غالب هستند. نهادهای بین 

 از جمله اتحادیۀ -انحلال ملی ایجاد شدند هایپساجنگ با هدف باثبات سازی گرایش  دورۀالمللی که در 

دن هستند. این روند، فارغ از نتیجۀ همه پرسی این هفته، طی سال های پیش رو در حال ازهم پاشی -اروپا

دی، طفیلی رکود اقتصایعنی  - 4112 بحران ای مسلط بر دورۀ پساهفزایش خواهد یافت، چرا که گرایش تنها ا

 تشدید می شوند. -گری مالی و رشد ناسیونالیسم اقتصادی

ملت سرمایه -، این گرایش ها که ریشه در تضادهای درونی نظام دولت0221نهایتاً درست مانند سال های دهۀ 

لیه یکا عرتحریکات نظامی پیاپی ام اصلی و علت هستندت آمیزی مسالم راه حلفاقد هرگونه داری دارند، 

هانی که نقش برجسته ای در جنگ ج هستندم میلیتاریسم در کشورهایی یو همین طور رشد بدخ روسیهچین و 

 لمان و ژاپن.آدوم داشتند: 
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 رفراندوم اتحادیۀ اروپا و قتل جو کاکس

 جولی هایلند

س )یورکشر غربی( در مجل «باتلی و اسپن» ۀ انتخاباتی، عضو حزب کارگر و نمایندۀ حوز«جو کاکس»قتل 

 یح مادرِ قتل فجهت و اندوه فرو برده است. جهان را در بُسراسر تن از مردم بریتانیا و  ها عوام بریتانیا، میلیون

، نخستین قتل یک نمایندۀ مجلس بریتانیا در بیش از اش فرزند در بیرون از محل برگزاری جلسهدو سالۀ  20

. کاکس با ضربات متعدد یک چاقوی شکاری و اصابت سه گلوله جان به شمار می آیدیک ربع قرن گذشته 

 باخت.

د. ک و ریاکاری دستگاه سیاسی و رسانه ها تمایز قائل شامردم نسبت به این اقدام وحشتن انزجار برازبین اباید 

، با هدف پنهان سازی همدستی خودشان این حادثهاعلام بیزاری از این دستۀ دوم در  شدۀ بیانیه های هماهنگ

 در ایجاد چنان فضای سیاسی مسمومی است که این تراژدی از درونش پدید آمد.

ک یسابقاً و آرام توصیف شده، « گوشه گیر»که فردی  ضارب. این ساله بوده است 24، تامی مایرِ فرد مهاجم

باط داشته ی ارتاما مشکلات روانی او به روشنی با دیدگاه های راست افراطی و شووینیست بیماری روانی بوده،

 است.

را فریاد زده بود، شعاری که « اول بریتانیا»چندین بار جملۀ  شاهدان عینی می گویند که مایر در هنگام حمله

ر د این کشوردربارۀ عضویت  همین هفتهدر رأی گیری  «خروج بریتانیا» حامی ارزاز کار دفاعنشان دهندۀ 

ژوئن نبود. او  42در رفراندوم  «باقی ماندن بریتانیا»اتحادیۀ اروپا است. کاکس تنها یک حامی برجستۀ کارزار 

. یت می کردفعال، علناً در دفاع از پذیرش پناهندگان سوری در بریتانیا «آکسفام»عنوان یکی از اعضای نهاد به 

اول »که سازمان نئوفاشیستی و ضدّ مهاجر  پرداخت تظاهراتیبه محکومیت ماه ژانویه او در حساب توئیتر خود 

 .سۀ وی برگزار کرده بودلکی محل جیدر نزد در حمایت از رأی به خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا« بریتانیا

مربوط به گرایش های راست افراطی را به همراه لباس و  نوشته هایی از ردیروز پلیس در منزل مایر شما

ارب ضکشف کرد. برخی منابع نزدیک به تحقیقات اعلام کردند که به اعتقاد آنان  ها ضمایم و تعلیقات نازی

 بود تا به او حمله کند.ته سعامدانه در کمین کاکس نش
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نژادپرستانۀ  کتابکه ویلیام پیرس، نویسندۀ  -«اتحاد ملی»مایر از یک گروه نئونازی مستقر در امریکا به نام 

از جمله راهنمای ساخت  ؛کتاب هایی خریداری کرده بوده است -گذار آن استبنیان « خاطرات ترنر»بدنام 

اعضای حزب نازی هیتلر بود. او  راهنمای که کتاب« نبرد من» ه و سلاح در خانه و نسخه ای ازرجمواد منف

 بود. شده« آفریقای جنوبی میهن پرست»به نام  سفیدپوست آبونۀ یک نشریۀ برتری طلبچنین هم

خروج »ر ارخ داد که به خصوص کارز ستیزیو خارجی  کثافات ناسیونالیستی ی ازدر میانۀ موجقتل کاکس 

نایجل »تی پیش از قتل کاکس، ست ساعارشت کرده بود. درفراندوم کِ  برگزاری تدارکات ۀدوردر  «بریتانیا

 دیدترینجو سخنگوی کارزار خروج بریتانیا، از « بریتانیا استقلال» ستیز، رهبر حزب راست افراطی و مهاجر«فراژ

ان و شعار پناهندگ. پوستری که در آن صفی طولانی از اری کردپوستر به نفع رأی به خروج بریتانیا پرده برد

 .نقش بسته بود «اتحادیۀ اروپا همۀ ما را عاجز کرده ؛نقطۀ  تلاشی»

نخست وزیر محافظه کار بریتانیا و همین طور  ،به رهبری دیوید کامرون -کارزار رسمی باقی ماندن بریتانیا

ز ا جی هایی کهتا در مواجهه با نظرسن است کرده شایر تلطی روزهای اخ -ن، رهبر حزب کارگرجرمی کوربی

دّ با بالا بردن درجۀ عوام فریبی های خود بر ض ،دنحکایت دار از اتحادیۀ اروپا ج بریتانیااکثریت آرا به نفع خرو

اعضای برجستۀ حزب کارگر نظیر الن جانسون، اد بالز و تام  دوباره به دست بگیرد.ابتکار عمل را  مهاجران

ر درخواست اعمال محدودیت ب ،بهترین وسیلۀ توقف مهاجرت است« دژ اروپا»پافشاری بر این که با واتسون 

 را مطرح کرده اند. حق جابجایی آزادانه

ه تل کاکس داده اند. قرار است کقکه دستگاه سیاسی و رسانه ها به  پاسخی است ریاکارانه تر از همۀ این ها،

کارزارها و بحث عمومی دربارۀ رفراندوم  برگزاری مراسم ادای احترام به جو کاکس، زمان ، یعنیدوشنبهروز تا 

، نددرستال ظاهر شب کتابخانۀ ل جلسات کاکس درحکامرون در م همراه روز جمعه کوربین به .متوقف کنندرا 

 داد سخن دادند.« دمکراسی»و « تسامح»ق هم در باب افو به ات

بر سر  ًا آرام کردن تنش هاوحدت و ظاهر محافظه کاران و لیبرال دمکرات ها توافق کردند که به نشانۀ

 رقابت برای انتخاب جایگزین کرسی سابق کاکس صرف نظر کنند.  زارفراندوم، فعلًا 

رابطۀ میان این جنایت و  مخدوش کردنپاسخ هماهنگ شدۀ رسمی به قتل کاکس، بیش از هر چیز با هدف 

ات ظه کار و مطبوعفمحاا است که بخش وسیعی از حزب ینر خروج بریتاازنیروهای راست افراطی غالب در کار

ریزش حمایت ها  مانع است تا از یک سو ود. این رفراندوم خود ماحصل مانور کامرونامل می ششمورداک را 
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شود و از سوی دیگر با بهره برداری از خارجی ستیزی و مهاجرستیزی حزب استقلال فراژ  عاز حزب او به نف

 ت هُل دهد.سابیش از پیش به ر را رسمیسیاست  ،بریتانیا

کثیفی است  انپیمۀ اروپا خود مبتنی بر یددر اتحا این کشوراز تداوم عضویت زار باقی ماندن بریتانیا ارحمایت ک

 .ستبسته شده ان حقوق مهاجرین اتحادیۀ اروپا در بریتانیا با رهبران اروپا برای محدود کرد مرونکه بین کا

 رایبهر چه باشد، خالص پیامد آن تقویت راست ترین جناح های درون نخبگان حاکم  رفراندوم نتیجۀ رأی

ه ات جنگی، بکحرتیک کارگران و جوانان و بالا بردن به شرایط اجتماعی و حقوق دمکرات تشدید حملات

 و روسیه است. نیخصوص علیه چ

دپرست، ت افراطی، شووینیست و نژارو به رو است. رشد نیروهای راس نیطبقاتی بنیادی طبقۀ کارگر با مسائل

بگان ایی نیست. در سرتاسر اروپا و جهان، نخیو راست، یک پدیدۀ صرفاً بریتان« چپ» با تشویق احزاب حکومتیِ

حاکم در واکنش به تعمیق بحران اقتصادی و تنش های ژئوپلتیکی که مسیر را به سوی یک جنگ جهانی 

 ستی و فاشیستی هستند.یناسیونال جدید هموار می کند، مشغول تغذیۀ نیروهای

تا نامزدی  گرفته «آلمان برای آلترناتیو»  فرانسه و حزب« جبهۀ ملی»اتریش و « حزب آزادی»بورژوازی، از 

وی در فیلیپین، با چرخش به س «رودریگو دوترته»در ایالات متحدۀ امریکا و رژیم استبدادی  «د ترامپدونال»

ه ب پاسخمومی به سوی مجاری ارتجاعی، در حال ی های عنارضایت کردنمنحرف پلیسی و  شگردهای دولتِ 

 رشد روحیات ضدّ سرمایه داری و مقاومت طبقۀ کارگر است.

دوم بریتانیا برای تحریم فعال رفران« حزب برابری سوسیالیستی» ارزقتل جو کاکس بر اهمیت حیاتی کار

تجاعی هر های ناسیونالیستی اربرابر سیاست  اتحادیۀ اروپا صحه می گذارد. این تنها بدیل مترقی و حقیقی در

ر در براب -پاواکثریت مردم بریتانیا و اریعنی  -رزار رسمی است و یک استراتژی مستقل برای طبقۀ کارگراو کد

 .نکداران، یعنی اتحادیۀ اروپاریاضت و جنگ با وریِتدیکتا

گران تمامی راک کال ناسیونالیسم، شووینیسم و نژادپرستی را رد می کند و مبارزه برای اتحادشچرا که تمامی ا

لیسم. ای سوسیابی برارزۀ انقلش می برد: مبایکشورها را در دفاع از منافع مشترک آن ها بر تنها بنیان قابل اتکا پ

 می شود. خلاصهاستراتژی در چشم انداز ایالات متحدۀ سوسیالیستی اروپا  این

 4102ژوئن  02
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 : بحران اتحادیۀ اروپا و حرکت به سوی جنگ2112اول ماه مه 

 پیتر شوآرتس

 اتحادیۀ اروپا در بحران عمیق و وضعیت ازهم پاشیدگی سریع قرار دارد.

ز ا تصمیم داشتند، اسلاف اتحادیۀ اروپا تنها ویرانه ای برجای گذاشتاروپا  از پس از جنگ جهانی دوم که

ن . اکنون همیجاد کنندرا ای درجه ای از ثبات سیاسیو  جلوگیری ،تنازعات میان قدرت های بزرگ اروپایی

 .حاد تبدیل شده اندات ملی و ظهور مبارزۀ طبقاتی نیروی محرک تشدید تنازع نهادها، به

ارج ، خبا تضادهایش پوسیده کهاز توان بورژوازی اروپا »تروتسکی توضیح داد که وحدت اروپا  0242سال 

ن گفته امروز ای«. تنها با پیروزی پرولتاریای اروپا می تواند متحد شود»تروتسکی تأکید کرد که اروپا «. است

 اری دیگر اثبات می شود.ب

به حقوق اجتماعی و  یورش بی امان خود عاملبنیان گذاشته شد،  0224ۀ اروپا از زمانی که در سال یاتحاد

 وده است.گر براکراتیک طبقۀ کمد

مام ثمرات تبزرگ اروپایی  یافته، یعنی به جایی که بانک ها و شرکت های اتحادیۀ اروپا به اروپای شرقی بسط

سرمایه داری را درو کرده اند، از نیروی کار ارزان منتفع شده اند و هر آن چه را که از دستاوردهای  بازگشتِ

 .نداجتماعی گذشته باقی مانده بود درهم شکسته ا

خشیده و دامنۀ این حملات ، اتحادیۀ اروپا به حملات خود به طبقۀ کارگر شدت ب4112پس از بحران مالی سال 

در یونان  انهشیحدر نسخه های ریاضتی دیکته شدۀ و ،سراسر اروپا گسترانیده است. نقطۀ اوج این فرایند را به

 است که کلّ کشور را به تباهی و ویرانی کشانده است.

و کم  عمولغیرماروپایی بیکار هستند و میلیون ها تن دیگر در تقلا برای مشاغل میلیون کارگر  42 در نتیجه،

درصد گذشته است.  21بیکاری جوانان از مرز  -پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و یونان -دستمزد. در بسیاری کشورها

 ت.سمستمری بگیران رو به رشد اطور همین ، جوان و کم دستمزد و بیکار کارگران انیمفقر به سرعت در 

 ناهندگانی می باید که از جنگ ها به تحریکبا پ رفتارزشت ترین شکل خود را در  ،حمله به طبقۀ کارگر

ریای د کنند تا در. هزاران نفر را عامدانه رها می امریکا و اروپا در خاورمیانه و آفریقا می گریزند امپریالیسم
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ل زندانی و به شک پناهجویان در کمپ های پناهندگی غرق شوند، مرزهای اروپا بسته شده اند،اژه مدیترانه و 

 وحشیانه ای اخراج می شوند.

رکت از ثروت را انباشته است. ش نفرت انگیزی سطوحکه  را می بینیم هبلیت نخقادر قطب دیگر جامعه، یک 

 رخ می دهد نشان می دهد.است و آن چه را که در کلیت جامعه از علائم بیماری این فرایند ، «نفولکس واگ»

ه و هزاران اخراج شد انیهزاران کارگر پیم ،یج معاینات فنی و آلایندگیدر نتا این شرکت دستکاری در نتیجۀ

ن مسئول ایاعضای هیئت مدیرۀ شرکت با این حال نفر دیگر با خطر از دست دادن شغل رو به رو هستند. 

 22درآمد خود را از  عایدی،بالاترین مدیر با  2به جیب می زنند.  یپول های هنگفتچنان همدستکاری هستند، 

 در حالی است که چنین افزایش داده اند. این 4102میلیون پوند در سال  22به  4102یون پوند در سال میل

 ن پوند نمی شود.ومیلی 020شامل حق مزایای بازنشستگی به ارزش  یارقام

اتی عات طبقرابا ویژگی رشد نابرابری، تنش های اجتماعی عظیم و ظهور تن ،وضعیت اجتماعی سراسر اروپا

 سخت تر شناخته می شود.

واکنش نشان می به بحران اقتصادی و اجتماعی عمیق سرمایه داری اروپا  به همان صورت حاکمنخبگان 

ارجی سرکوب دولتی، تهییج خنشان دادند: توسل به میلیتاریسم و جنگ، افزایش قدرت  0221دهند که در دهۀ 

 و فاشیستی.نژادپرستی و تقویت احزاب راست افراطی  و ستیری و مهاجرستیزی

درت های اروپایی نظیر آلمان و فرانسه ، برخی ق4112اروپا است. سال  غالب درت لبازگشت میلیتاریسم، خص

حمایت کامل از جنگ امریکا در عراق اکراه داشتند؛ اما اکنون همگی در خطّ مقدم جنگ های اعلام هنوز از 

 امپریالیستی در افریقا و خاورمیانه هستند.

نظامی با روسیه ایفا می کند که خطر تبدیل اروپا به یک میدان نبرد  مصافشدید آلمان نقشی برجسته در ت

واهند اعزام خ بالتیک و سایر مناطق اروپای شرقیدارد. سربازان آلمان به طور دائمی به به دنبال هسته ای را 

 .دبورتکب شده م خود برخی از بدترین جنایات سال پیش 21تر از کم جایی که امپریالیسم آلمانی به ، یعنیشد

 زها ومراحیای شود. رشد تنازعات اقتصادی و مالی،  اروپا محدود نمی بیرونِبه مخالفین تنها  ،خطر جنگ

 به پرواز در می آورد. قدرت های اصلی اروپایی دخومیان  را دیگری تشدید تنش های ملی، شبح جنگ
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استقلال  حزب»، «آلترناتیو برای آلمان»ه، سنفرا« جبهۀ ملی»ر نظی -احزاب راست افراطی و فاشیستیصعود 

ی . تمامی مخاطراتاستیک هشدار فوری  -اتریش« حزب آزادی»ان و تسله« ونندالت و قاعحزب »، «بریتانیا

 که اروپا را دو بار در نیمۀ نخست قرن بیستم به میدان جنگ تبدیل کردند، در حال بازگشت هستند.

و  یزیتبا اجرای سیاست های خارجی س وتغذیه  را افراطیاین احزاب راست که از بالا  ندنخبگان حاکم هست

 .صاف می کنند حزابااین جاده را برای  ،ناسیونالیستی خود

 «هدی لینک»در یونان و  «سیریزا»آن ها نظیر  از جمله طیف چپ نمای -اب حکومتیکه همۀ احز شرایطیدر 

به هم نزدیک تر می شوند و از حمله به طبقۀ کارگر حمایت می کنند، عوام فریبان دست راستی  -اندر آلم

 هایی از طبقۀ کارگر بهره برداری کنند.ال طبقۀ متوسط و بخش صقادرند که از خشم و استی

 از جنبش انقلابی طبقۀ -که به طور اخص در مورد احزاب چپ نما صدق می کند -تمامی احزاب حکومتی

بورژوازی آلمان که درست مانند  می دهندکارگر به مراتب بیش از راست افراطی هراس دارند. آن ها ترجیح 

ماعی ریسک یک انقلاب اجتکه متحمل ت بدهند تا این سیقدرت را به دست یک دیکتاتور فاش 0222در سال 

 شوند.ب

رده شود و اگر طبقۀ حاکم مداخلۀ سیاسی مستقل خود را انجام پس یاگر سرنوشت اروپا به دستان چنین احزاب

 اب ناپذیر خواهد بود.ناجت نژادپرستی و جنگو ناسیونالیسم ندهد، عروج 

زی وجود دارد که خود را به اشکال یتارجی سخ و در برابر جنگ، سرکوبکه اعتراضات مردمی گسترده ای 

در  یتریاض علیه سیاست هایتوده ای  مبستگی با پناهندگان تا اعتراضاتمختلف نشان می دهد: از موج ه

اتی نه چشم اندازی. چنین اعتراض و دناضات نه صدایی دارفرانسه. اما این اعترو تا همین اواخر  یونان و اسپانیا

 ن بست سیاسی هدایت شده اند.بارها بار به یک بُ

بل با سیاست در تقا میلیون رأی دهنده 2قریب به  در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ،4114سال 

یست د که به کذب خود را تروتسکاز نامزدهایی حمایت کردن ،وسیالیست و کمونیست فرانسهس بحز ستاهای ر

گولیست در دور دوم   می خواندند. اما این گروه های چپ نما در عوض چه کردند؟ آن ها خواهان رأی به نامزد

ود ت کردند. نتیجۀ این ها می شیاحم بلند مدت از بازگشت حزب سوسیالیست به قدرت ردند و انتخابات شد

 «.ۀ ملیجبه»رشد 
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یاضت اضات مردمی علیه رگذشته با سوار شدن بر موجی از اعتر)سیریزا( سال « ائتلاف چپ رادیکال»در یونان، 

اقتصادی به قدرت رسید. تنها چند هفته زمان برد که حکومت الکسیس سیپراس، هر آن چه را که در جریان 

فراتر از حملات  به مراتب بزند کهحملات اجتماعی  چنان دست بهمال کند و لگد ت وعده داده بودبااانتخ

 می رود. راهای سابق سوسیال دمکرات و محافظه کحکومت 

اعتراضات علیه جنگ، دیکتاتوری و حملات اجتماعی به طبقۀ  بهاین تجمع اول ماه مه، این است که  از هدف

 ببخشیم. ، صدا و چشم اندازیکارگر

گر رامبارزه علیه جنگ و مبارزه علیه سرمایه داری، جدایی ناپذیرند. ما برای وحدت تمامی بخش های طبقۀ ک

ایالات متحدۀ »پاسخ ما به تجزیۀ اتحادیۀ اروپا،  رزه می کنیم.در مبارزۀ مشترک علیه سرمایه داری مبا

 است.« سوسیالیستی اروپا

بخش های کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در سراسر اروپا، به عنوان رهبری انقلابی  پی ریختن ما برای

 می کنیم و از شما دعوت می کنیم که به این مبارزه بپیوندید.جدید طبقۀ کارگر، تلاش 

 4102مه  2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 اتحادیۀ اروپا برداشتنترک 

 سپیتر شوآرت

ونالیسم ناسی برتر،به قدرت  لتبدیرؤیای سال از زمانی می گذرد که بخش اعظم اروپا به ویرانه بدل شد.  11

 011جنگ جهانی مبدل کرد؛ جنگ هایی که روی هم رفته نزدیک به  فاشیسم، این قاره را به کانون دو و

 . اکنون، همین گرایش ها باری دیگر رو به گسترش هستند.ندمیلیون قربانی گرفت

. به هزینه های نظامی رونق می اند راست در حرکت سوی در همه جای اروپا، نخبگان حاکم به سرعت به

دّ ضرا می بنند و به احساسات  ه و آفریقا شرکت می جویند، مرزهادهند، در جنگ های امپریالیستی خاورمیان

برای سرکوبی تنش های اجتماعی رو به رشد، مشغول پیشبرد شکل و خارجی علیه پناهندگان دامن می زنند. 

 های استبدادی حاکمیت و برقراری یک دولت پلیسی هستند.

ه به مدت سه ماه وضعیت فوق العاد فرانسه «حزب سوسیالیست»پس از حملات تروریستی پاریس، حکومت 

ه ببرای بمباران سوریه ارتش را  برتنها ناو هواپیماو  نموده باز را در خیابان ها مستقراعلام کرد، هزاران سر

گرا، که در نخستین دور انتخابات محلی اخیر به قوی ترین راست« جبهۀ ملی. »استخلیج فارس اعزام کرده 

 است. ذی نفع بودهسیاست  در اینحزب بدل شد، 

 را تحسین می کنند. 0221و  0241دهه های  رژیم های استبدادی در مجارستان و لهستان، حکومت ها علناً

« هژمون»خواهان آن هستند که کشور دوباره نقش یک  برجستهی در آلمان نیز سیاستمداران و آکادمیسین ها

در اروپا را بر عهده بگیرد و در رؤیای تبدیل به یک قدرت اصلی در جهان هستند، به طوری که « ناظم»و 

عیف اقتصادی عضای ضرژیم نازی هرگز اتفاق نیفتاده است. سیاست های ریاضتی که برلین به ا گویی جنایات

 اتحادیۀ اروپا تحمیل کرده، تنش های اجتماعی و سیاسی سرتاسر اروپا را وخیم تر کرده است.

ه در تسیاسی صدر اعظم آلمان است، همین هف خطّ ، نخست وزیر ایتالیا، که به نوعی پیرو«متیو رنزی»حتی 

 آتش های هلکه به شع نقد کرد به خاطر اعمال سیاست هایی اقتصادی را « آنگلا مرکل»، «فایننشال تایمز»

ی که ؛ سیاست هایرسانندمی  آسیبه راقسرتاسر در  روی کار آمده حکومت هایبه پوپولیسم دامن می زنند و 
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د، شکایت کرد که حکومت های ورشو، آتن، لیسبون و مادری یرنز به ضرر ایتالیا هستند. و دو برابر به نفع آلمان

 .ورشکست شده اند ،بدون رشد واقعی ،سیاست انضباط مالی به خاطر دنباله روی از

قوۀ اتحادیۀ اروپا تحت فشار لبا تلاشیِ بر همگی، به گوش می رسندنظرات متعددی که اخیراً در رسانه ها 

 می شوند. رکزمتم ،تضادها و تنش های رو به رشد

می  «وپا، نشان از خبرهای بدتری داردارسال جهنمی »، در مطلبی زیر عنوان «رویترز»، خبرنگار «ل تایلرپا»

مأیوس و ریخته و  کبود، ،درهم شکستهآن را ا را تهدید به فروپاشی کرده و اروپ 4102بحران های : »نویسد

 «.است تنها گذاشته با موانع جدید پاشیده

با این ا آی»نمی تواند بگوید  سهشدار داد که هیچ ک «دی ولت»س پارلمان اروپا در ، رئی«شولتسمارتین »

ارت است اتیو موجود عبنبه گفتۀ او آلتر«. خیراتحادیۀ اروپا تا یک دهۀ آتی می تواند وجود داشته باشد یا  روال

فاجعه بار خواهد بود، چرا که چنین  مرزها و دیوارها.  چنین چیزی ، یک اروپایِ تیک اروپای ناسیونالیس» از

 «.اروپایی در گذشته قارۀ ما را بارها به سوی فاجعه هدایت کرده است

یک  خواهاننیز حتی در صورت تجزیۀ اتحادیۀ اروپا  ،«سوددویچه سایتونگ» مندرج در یکی از سرمقاله های

و بحران پناهندگی یا خروج  یونانتر از سوی کم ،خطر اصلیاین روزنامه می نویسد که هست. « طرح ب»

 است. «ناسیونالیسم-نئو» تر از طرفو بیشا ینبریتا

، اما به این هشدار داده می شودنسبت به تجزیۀ اتحادیۀ اروپا و پیامدهای های احتمالی آن  در همان حال که

تی این . آن ها حاند شدهسم و میلیتارسیم دوباره در اروپا شعله ور یهند که چرا ناسیونالدپرسش پاسخ نمی 

 مطرح نمی کنند.هم پرسش را 

را به مرکز دو جنگ جهانی بدل برخلاف ادعاهای تبلیغات رسمی، اتحادیۀ اروپا هرگز بر تصادماتی که اروپا 

اروپا را متحد نمی کند، بلکه همواره سلاح قدرتمندترین منافع ، مردمان ، فائق نیامده است. اتحادیۀ اروپاکرد

ۀ مشارج بوده است. اتحادیۀ اروپا سرچمالی در برابر طبقۀ کارگر در داخل و رقبای بین المللی در خاقتصادی و 

 ناسیونالیسم، نابرابری، دیکتاتوری و جنگ است.
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بر بنیان سرمایه داری متحد کرد.  را اتحادیۀ اروپا، گواهی روشن از این واقعیت است که نمی توان قارۀ اروپا

، اپوکانون معاهدات اتحادیۀ ار به عنوانسرمایه داری و جریان آزاد سرمایه و سود،  دفاع از مالکیت خصوصی

رین ند و نیرومندتنحرف آخر را می ز ،بر دارد که قوی ترین ابرشرکت های اتحادیۀ اروپادرناگزیر این پیامد را 

شاندن تضادهای ملی و ارادۀ خود را به ضعیف تر ها تحمیل می کنند. اتحادیۀ اروپا به جای فرون ،دولت ها

 اجتماعی، آن ها را حادتر می کند.

ای د. اعضرورا به ارمغان نیا رفاه یک دهه پیش، گسترش اتحادیۀ اروپا به اروپای شرقی، هرگز دمکراسی و

رزان به ابرشرکت های اصلی اروپایی خدمت کرده اند. برنامه های رفاهی آن ها رو اجدید به عنوان منبع کار 

نخبۀ فاسد از  تاست، دستمزدها پایین نگاه داشته می شوند، بیکاری بالا است، در حالی که یک اقلیبه ویرانی 

 برخوردار است. رفاه

برای دیکته کردن کاهش بی سابقۀ هزینه های  4112اتحادیۀ اروپا و به خصوص آلمان، از بحران مالی سال 

زندگی  داردهایاستانبه یک الگو تبدیل شد، متوسط که بهره بردند. در یونان،  «تثبیت مالی»اجتماعی به اسم 

 درصد سقوط کرد. 21طی چند سال 

اتحادیۀ اروپا و اعضای آن در مواجهه با رشد تنش های اجتماعی، با میلیتاریسم و افزایش سرکوب پاسخ داده 

استفاده  راتیکضّد دمک فراتر به عنوان بهانه ای برای تمهیدات ،اند. خطر واقعی یا فرضی حملات تروریستی

 شده است.

با بحران پناهندگی، پیامدهای جنگ امپریالیستی در خاورمیانه و شمال آفریقا به اروپا بازگشته اند. موضوع 

شان عیت با همبستگی واکنش نکرده است. بخش های وسیعی از جم یپناهندگی، بیش از پیش اروپا را قطب

 ناهجویانپی تند علیه کارزارهای مرزی و مبارزه با هم، حاکم با ساختن حصارمحافل که  یدر حالد، نمی ده

 اند. به راه انداخته

ز امخاطرات ناشی از تجزیۀ اتحادیۀ اروپا، واقعی است. جنگ ها و دیکتاتوری های جدید، حتی در داخل اروپا، 

حادیۀ اتدفاع از اتحادیۀ اروپا، بلکه تنها با مبارزۀ بی امان علیه  با نمایان می شود. این خطر نهدوردست ها 

 ری است.یگی، قابل جلوو نظام سرمایه دار اروپا



 

22 
، تریشبجنگ های  از گیریوو جل همهمردم آن، استفاده از ذخایر وسیع آن به به نفع  نفع بهتنها راه اتحاد اروپا 

امۀ ا است. تنها بسیج مستقل طبقۀ کارگر اروپا بر مبنای یک برنایجاد ایالات متحدۀ سوسیالیستی اروپ خلالاز 

 قوع را متوقف کند.وفاجعۀ قریب ال این سوسیالیستی است که می تواند
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