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از  توان[]می پر و سر صدا بود، ]او[ بسیاراز رهبری حزب کارگر کنارگیری کرد. دوره سال ، جرمی کوربین پس از پنج0202در ماه آوریل سال 

روف در سال بازگشت انتخاباتی مع از تا تلاش برای کودتا در درون حزب و گرفته 0202پیروزی غافلگیرکننده در رقابت رهبری حزب در سال 

 اشاره کرد. تازه باید به این فهرست برگزیت و آشوب گسترده سیاسی را نیز اضافه کرد. 0202انگیز در سال غم نهایتا شکست تا 0202

تصدی او بر ریاست حزب، تضاد ها و  برتنشاو نشسته تا درباره دورانان در این پیش چاپ شماره جدید، جرمی کوربین در کنار ویراستار تربیون رون

 های آن صحبت کند.درس

نده ]و بی یک امر نا امیدکنبه ابزاری برای نیل به سوسیالیسم حزب کارگر  کرد که تبدیلل میبند استدلادوست قدیمی شما رالف میلی :رونان برنتشاو

 ؟نمایدند ویا نه برعکس، آن را رد میاست، آیا پنج سال اخیر این ادعا را اثبات می ک سرانجام[

طرفداران حزب به سرعت رشد می کرد. اعضای  که تعداد اعضا و درحالی انتخاب شدم، 5102کنم کاملا اینطور باشد. من در سال فکر نمی: جرمی کوربین

 5102و 5101  هایب کارگر در انتخاباتحز کارزار بنیاد میخواستم که حزب به دوران جدیدی پا بگذارد.و کوتاهی بیش از دوبرابرشد حزب ما در مدت 

من  [اما] .ش خدمات عمومی استوار شده بودثابت ماندن دستمزدها و ادامه ی کم کردن بودجه بخ درکنارهای متفاوتی از ریاضت اقتصادی شکلبراساس 

آن  هایی را توسعه داد که مطابق بابتوان به این طریق[ سیاست] تابرای آینده سرمایه گذاری کند،  هد ورویکردش را تغییرد کشور مجبور استمعتقد بودم 

  تغییر نمایند. زیستی به شکل بنیادیالمللی و محیطرویکردهای بین

ب کارگر حز .می کندیتی که تمام کشور را نمایندگی با جمع ،پاسخگو باشدل و و یک ارگان مسئو دموکراتیک خواستم که حزب بیش از پیشچنین میهم 

اید در ]حزب[ بیستی باشد.کردن سیاست های پارلمانتاربازی های رسانه ای و دنبال  تنها دهدواند در بلند مدت موفق شود اگر تمام کاری که انجام میتنمی

 متی کهبزرگترین مقاو که مسائل قابل تغییر هستند.ها را متقاعد کند مردم شود و آنای و کوچک حضوری فعال داشته باشد تا باعث بسیج اجتماعات منطقه

] کردممن فکر میاما  دهندروش قدیمی ادامه آنها میخواستند به  برقراری سازماندهی محلی بود. درمورد رو شدم،بهاز سمت بوروکراسی حزب وساختار با آن رو

ول تمام ک سال ای بودم. روبهاعضای حزب کارگر در پارلمان رو از ابتدا با مخالفتی بسیار بزرگ از سمت دانندهمه میکه  همانطور اشتباه بزرگی است. اینکار[

 5102کمپین ریاست حزب در دومین  شد؛گذشت، بعد از آن نیزحزب کارگر وارد می یمدن بر فشارهایی که از سمت اعضای درون پارلمانزمان ما به فائق آ
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 غییر درمیان اعضای حزب را به رسمیتبرای ت یعطش شد که حزب حداقل باید نشانه ای می این  که منجر به پیروزی ما حتی با اکثریتی بزرگتر شد. بود

 شناخت.می

 در اوایل دهه هفتاد، ،ستا با حزب به عنوان یک کل همواره تا جایی که به یاد دارم موضوع بحث و منازعه بوده ،حزببین اعضای درون پارلمانی رابطه  

مایندگان نبود.  حزب درون پارلمانی درجهت پاسخگو کردن آن به کلیت جنبش زب کارگر وجود داشت که هدفش تغییرکمپینی برای استقرار دموکراسی در ح

 حمایت کرده بودند.کنند از آنها مجلس در آنجا)پارلمان( هستند تنها به این دلیل که اعضای ما و اجتماعاتی که نمایندگی می

 ؟به اندازه کافی پیش رفتید عملکرد خودتان را به عنوان رییس حزب درجهت اصلاح آن چگونه ارزیابی می کنید؟ فکر می کنید : شمارونان برتنشاو

 اندازه ی کافی سریع هم عمل نکردیم.ما به اندازه ی کافی پیش نرفتیم، ما به  :جرمی کوربین

 ما .اق افتادیادشده اتف راین بهبودی کوچک در حوزه ی مسائلبناب ،انتخابات و همچنین قوانین مربوط به انتخاب رهبر حزب را تغییردهیمما توانستیم قوانین 

مانده یدر یک یا دو موردی باق .کنیملوای این قانون خارج از را  ،قرارداشتند "2ویژه قانون عملکرد"که  تحت  ای حزبتوانستیم برخی از ]شعبات[ منطقه

زو آر چیزی که . ای حزب را داشته باشند.های منطقهتوانستند عمل کرده و کارکرد معمول انجمنتحت قانون عملکرد وِیژه اهمیت چندانی نداشت و آنها می

ی بیشتر آنها باید پاسخگوی منطقه ای است. احزاب تغییر فرهنگ در عمل -دواضح است که درهرصورت  باید اتفاق بیافت -کردیم می داشتم بیشتر پیگیری

اند، با تماس برقرار کرده و از سرد بودن، به حزب پیوسته 5102گفتند پس از انتخابات رادی که میآمده اف دربرابر اجتماعات نشان دهند. بارها و بارها پیش

. آنها حتی ذره ای استقبال از سمت حزب را گفتند.می ای حزب شکایت کرده و از عدم میلشان به بازگشتسر بودن جلسات منطقهغیرصمیمانه و حوصله

دیم، ما آنها را مطرح کرکلاتی که دیگر مش عدالت اجتماعی و اقتصادی، به طور کامل از سیاست های محیط زیستی، حتی با وجود آنکه احساس نکرده بودند،

 حمایت کرده بودند.

                                                             
2 Special Measures  

.دولت مستقیما باید در آن دخالت کنددهند برخی افراد یا نهادها استانداردهای معمول را رعایت نکرده و می تشخیص میخدمات عمو گذارانشود که قانونبه اقداماتی در کشور بریتانیا گفته می  
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 از عدادیت باهمیشه شما کارگری قرار نیست خاتمه یابد. جنبش  رسانه ای با حزب کارگر و شمنید کنم حزب باید متوجه این مسئله باشد کهمن فکر می

 .خواهند چنین حزبی وجود داشته باشدهند، چراکه ]اصولا[ نمیادامه می د را به حزب کارگر  که حملاتشان رو هستیدبهو قدرتمند رو ثروتمند راد بسیاراف

 عالیت هرروزه در اجتماعاتمان است.بین خودمان از طریق رسانه های اجتماعی وفتنها پاسخ به آنها  ایجاد ارتباط 

 مخالفت قابل توجهحزب یک  در حالی که درون برقرار کرد کمپینی در  جهت داشتن یک دولت سوسیالیستیآیا واقعا امکان پذیر است   :رونان برتنشاو

 وجود دارد؟ طورکلیبه های یک دولت سوسیالیستی و همچنین با سیاست تاندرباره ایده نخست وزیری شما ، بخش بزرگی از برنامه

ه با تقریبا تمام آنچ آنها به طور کاملست. اصلا آسان نی مواجه، کنندفشار وارد میخصوص از بخش درون پارلمانی حزب بهوقتی آنها  خب،جرمی کوربین: 

اف تحادیه های اصندربین اکثریت اعضای حزب و به طورقطع دربین بیشتر ا د. اما این موضوعگیرنمیدهید مخالف هستند و شمارا دائما دست کم انجام می

 . رواج ندارد

از جنبش کارگری  ام. قصد دارمو همیشه به گرمی پذیرفته شده کنفرانس ها و گردهمایی های اتحادیه ها کردمصرف حضور در جلسات، من زمان زیادی را

 رتباطی این ا  کنم.ن حزب کارگر و اتحادیه وجود دارد، بسیار افتخار میبه ارتباطی که بیو همچنین اعلام کنم که  کنم تشکر، بخاطر حمایتی که داشتند

 بنیاد و بخش اصلی جنبش ماست. 

ر، را به سفرکردن به تمام کشو تمام این پنج سال بات سراسری را ببریم. بنابراینتوانیم انتخایک دفتر نمی ها درمن ]همواره[ اظهار کردم،ما با فشردن اهرم

م. ن قبیل چیزها گذراندترتیب صدها ملاقات، بازدید کارخانه ها،مدارس،دانشگاهها،  حضور در جلسات حزبی،جلسات اتحادیه ها،جلسات با مستاجرین و تمام ای

ه جویی داستان صرفات محیط زیستی وپایان بخشیدن به تغییر دن آنها، وارد کردن کسانی که دربارهبسیج کراین راهی ]مناسب[ برای گوش دادن به مردم؛ 

 اختنمبنا سگز نباید دوباره آن را داستانی که ما هر بود. ،( علاقه داشتندداستانی که تبدیل به یک نقطه ی مشترک از سمت هر دو حزب شده است.جامعه)

  جامعه قراردهیم.

 دهند،بایدم میلیه دیگران در حزب انجاکنم آنهایی که حملات شخصی عکر میکردند. من فاشتباه میما تمام اینها را انجام دادیم. بله مخافان درون حزب 

اند[اعضای پارلمان ]توانستهکه  ر حمایت حزب ها و اجتماعاتشان استآنها فقط  بخاطیی آن بکنند.دهند وچرادرباره ی آنچه انجام می ای تامل یک لحظه

   . شوند



Tajrishcircle.org 
 

این بود که از یک طرف  کشور سفر کرده بودم، چیزی که ]در خلال این سفرها[ به آن رسیدم آوری رای به مناطق مختلفرای جمع: من برونان برتنشاو

داد و اما همزمان مناطقی زیادی ]در کشور[ ها نفر از افراد طبقه کارگر را تغییر میای بود که به صورت رادیکال زندگی میلیون]حزب[ کارگر دارای برنامه

 کردند که صاحب آن هستند؟ آیا شما با این توصیف موافق هستید.وجود داشت که بیش از همه  نیاز به این برنامه داشتند اما احساس نمی

کار واگذار هزار رای را از حزب کارگر  به حزب محافظه 011 5102کنم ]توصیف شما[ کمی ساده انگارانه است. ما در سال : من فکر میجرمی کوربین

ها را به سبزها دادیم. ]همچنین[ تعداد زیادی از افراد رای ندادند. این مسئله در مناطقی ها و بعضیها را حتی به به لیبرال دموکراتکردیم. ما برخی از رای

ها پس از سال 5102بالاخره در سال بسیار بزرگ بود  21و  01ها در آنجا ]پایگاه[ رای ساخته بودیم. اکثریتی که در دهه بیشتر مشهود بود که ما برای سال

 ها[ در سراسر کشور حاکم شده است که همیشه این مسئله به نفع ما نیست.کاهش از میان رفت. ]در حقیقت[ یک توازانی ]میان رای

 02هزار بود.)کمتر از 2ر آن زمان به عنوان نماینده مجلس عوام انتخاب شدم. اکثریت ما د 0200به عنوان مثال من برای اولین بار در منطقه خود در سال 

هزار  52اکثریت در منطقه من  5102هزار بود. در سال 51درصد آرا(  همان زمان، اکثریت حزب در مناطقی مثل شمال شرق و جنوب ولز چیزی در حدود 

 ای از  مناطقی بود که از دست داده بودیم.بود اما این مسئله ]درحقیقت[ یک تصویر آینه

های قدرتمند حزب ]کارگر[ شدند. درحالی که شهرهای در گذشته صنعتی)دارای یک صنعت شهری، مانند برخی نقاط در لندن تبدیل به پایگاهمناطق درون 

تر شدند. دلایل این مسئله زیاد است. از یک طرف افراد جوان از ]این مناطق[ به خاطر صنعت زدایی و مشخص( در مناطق مرکزی و شمالی بسیار ضعیف

 ها از صنعت تولیدی و بخشهای ]کارگری[ در این مناطق است. پایه عضویت در اتحادیهبود شغل مهاجرت کردند. دلیل دیگر از بین رفتن حضور اتحادیهکم

 خصوصی به سمت بخش عمومی تغییر جهت داد.

شان و در خیلی از موارد با عدم حضور حزب تماعی و بودجهعوامل دیگری نیز دراینباره وجود دارد: ]مثلا[ مسئولین محلی با کاهش بودجه، حذف خدمات اج

کنم ]در گذاری مسکن غایب بود. من فکر میها یک جنبش پرشور درباره مسائلی مثل بهداشت و سرمایهمواجه شدند. نه به طور کامل اما در بسیاری از بخش

گرانه نبش[ باید به صورت موثر و فعال در تمام مناطق  دیده شود. یک سیاست معاملهاینباره[ درسی که چپ باید برای موفقیت بیاموزد در این است ]که این ج

 های آینده نخواهد شد.باعث پیروزی ما در انتخابات
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د که به راید. شاید در طول این تاریخ بشود شما را با جورج لنزبری و مایکل فوت مقایسه ک: شما یک رهبر غیرمنتظره در تاریخ حزب کارگر بودهمصاحبه گر

ه رو هایی که با آن رو بها و بحرانتوانید تجربتان از سختی کارتان، چالش. میدرون یک حزب سوسیال دموکرات قرار گرفتیدعنوان یک رهبر سوسیالیست ،

 اید را مطرح کنید؟بوده

خواهید به آن برسید، وجود دارد. بسیار و اهدافی که می: هر روز)البته این مختص به تمام رهبران حزب است( فشارهای بسیاری برای مدیریت جرمی کوربین

شوید و همه چیز را از لنز اتفاقات آنجا ببینید درحالی که تنها برخی از دنبال کنندگان سرسخت  )پارلمانی(آسان بود که تنها درگیر مسائل وست منیستر

و  دارندای به آن نکنند. مردم مشخصا علاقهمسائل آن[ نیستند و آن را دنبال نمیکنند و  بیشتر مردم ابدا دنبال ]سیاست هستند که پارلمان را دنبال می

 دانند.زبان و سبک آن را نامفهوم می

های خود دولت را به چالش بکشید. چراکه این شما باید از پارلمان به عنوان راهی برای مطرح کردن مسائل خود استفاده کنید و با مطرح کردن استدلال 

هایتان را به خارج ] پارلمان[ هم ببرید. بنابراین من مجبور بودم میان هایی است که باید از آن به خوبی بهره بود.اما همچنین شما باید سیاسترصتیکی از ف

کردیم. س یک الگو کار می. ما براساحل انتخابیه خود، توازن برقرار کنمزمان حضور در فضای پارلمانی، وقت برای سفرها به مناطق مختلف و همزمان بودن در م

ماندم و سپس پنجشنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه صبح  را در محل انتخابیه من زمانی که پارلمان جلسه داشت و برقرار بود حداقل تا بعداز ظهر چهارشنبه می

تخصیص زمان بود. من همیشه بر گذراندن زمان در ها در دفترم درباره گذراندم. ]درحقیقت[ چالش برانگیزترین بحثخود و یا سفر به مناطق مختلف می

 ورزیدم زیرا باور دارم به عنوان یک نماینده انجام رساندن وظایف بسیار مهم است.محله انتخابیه خودم اصرار می

 های پیشرو را اولویت خود قرار دادم.ها بود. زیرا شما توانایی درگیری با تمام مسائل را ندارید. من سیاستبندیسپس همواره پرسش درباره چگونگی اولیت 

استراتژی یک  کنم ایند. من فکر میشبحث صرفا در مورد تغییرات اقلیمی نبود بلکه باید یک استراتژی آلترناتیو برای یک انقلاب صنعتی سبز مطرح می

ای)بی چهاین بود که محیط زیست را نباید به یک مسئله طاق که خیلی روی این مسئله کار کرده بود. کل هدف خصوصا سیاست بسیار موفق بود. ربکا لانگ بیلی

 د.کر اهمیت( به حساب آورد و برای خوشایند فعالین محیط زیست برخی سیاست ها را به اجرا گذاشت و از مطرح کردن بحث با مخاطبان گسترده پرهیز

عکس دیگر انقلابات صنعتی ما ]میخواستیم[ به صورت حقیقی قدرت را همه چیز درباره گفتن این بود که ما خواهان یک انقلاب سبز صنعتی هستیم. بر

کنند شود به محل کار افرادی که در صنایع آلاینده کار میبازتوزیع کرده، محیط زیست خود را بهتر کنیم و به مردم اطمینانی از آیندشان بدهیم. چراکه نمی
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می خواهیم آن را ببندیم بلکه شما باید یک صنعت جدید با مشاغل جدید را مطرح کرده. شما  بروید بگویید من متاسفم این یک صنعت آلوده کننده است و

 باید چیزها را تحمل پذیر سازید.

بود. در این همایش  4رو به رو شدم. بحث درباره فرکینگ 0202در دوبلین درهنگام انتخابات رهبری حزب سال  3من با این مسئله در همایش جی ام بی

و  کردند این مسئله برای آنها ایجاد اشتغال خواهد کرد. واضحا مشاغلی هم در روند ایجاد و اجراصنعت دادند چراکه احساس می این به حمایت ازافراد رای 

دلیل  دمن در آن جلسه گفتم ببینید من متاسفم اما من با شما در این سیاست موافقم نیستم. من با فرکینگ به چن .فرنکینگ وجود داشت خود فرآیند

شود. اما من طرفدار سرمایه های آب زیرزمینی صدمه زده، آب را آلوده و درحقیقت باعث انتشار بیشتر کربن میمخالف بودم. چراکه این صنعت به سفره

بسیار بیشتری وجود داشت. این های های شغلحقیقتا در این انرژی موج، خورشید و زمین گرمایی بودم.مثل باد،  یپذیرهای تجدیددر انرژیها بزرگ گذاری

 صنایع برای طولانی مدت پایدار بودند درحالی که فرنکینگ نبود.

بود رای ممتع حزب به لایحه اصلاحی رفاه محافظه کارها بود. زمینه  0202یکی دیگر از مسائل در این همایش که نقطه عطف کارزار رهبری حزب در سال 

 کردم.که نشانگر طرفداری مردم از قطع مزایا بود. و البته من ابدا اینطور فکر نمی این رای شکست در انتخابات سراسری بود

انند توکه مردم درباره میشویم  مواضعرگز نباید وارد قلمرویی این من رای مخالف به این لایحه دادم و کاملا از خودم مطمئنم که کار درست را انجام دادم. ما ه

ک باید دارای ی کند، شماعتقاد داشته باشید که از تمام مردم حمایت می. زیرا اگر به یک جامعه فراگیر اریاضتی[ باشندهای طرفدار قطع مزایا و]سیاست

زیادی وجود داد. تعداد زیاد از مردم  استثنائاتشود. در بریتانیا امروز سیستم تامین اجتماعی باشید که مردم را مطئمن سازد که به همه اهمیت داده می

 شوند.ای سوق داده مینشان داد به سمت یک زندگی حاشیه 02-ر که بحران کوویدهمانطو

                                                             
3 GMB hustings  

 همایش اتحادیه کارگری سراسری بریتانیا

4  Fracking 

 صنعت استخراج گاز از سنگها
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ای از بودجه عمومی نبرده، درآمدی ندارند و بخاطر بحران کنند که هیچ بهرهزندگی می 5در فاصله بسیار کمی از خانه من مردمی در حاشیه فینزبری پارک

یا جدید باشند. این بریتانناامیدکننده هستند و برای تامین غذایی خود وابسته به کلیسا و یا مسجد می پیشرو کارشان را از دست داده اند.آنها در وضعیتی

 است و من مصصم بودم که باید تصمیماتی که منجر به این اتفاقات شده است را تغییر دهم.

تغییر دهم. من همواره فکر میکردم که خصوصی سازی سیستم  کردم باید گفت و گوها درباره مالکیت عمومی و مسائل بین المللی رامن همچنین فکر می

پول بسیاری به جیب زدند. درحقیقت جامعه  ]به این واسطه[ریلی کار اشتباهی بود. ما پول را به شرکتهای حمل نقل ریلی تزریق کردیم و بسیاری از افراد

به نام 6کردم. و حقیقتا به سندی که اندی مک دانلد ت کامل عمومی طرفداری میپول زیرساختها را داد و آنگاه سودها خصوصی شد. من سرسختانه از مالکی

 کنم.منتشر کرد و درباره مالکیت عمومی سیستم ریلی بود، افتخار می 7جی بی ریل

ی[ که دولت مقام تعیین کننده نبود.]مدل 0292جنگیم که لزوما به مانند مدل البته من درباره این موضوع نیز مطمئن بودم که ما برای مالکیت عمومی می

 تر از مالکیت بودم. ما این راه را در موضوع آب دنبال کردیمصنایع ملی بود و در نهایت به مدل بخش خصوصی تغییر یافت. من به دنبال یک شکل دموکراتیک

مچنین[از رویکردهای رودخانه محور زیست محیطی و ]خواستار آن شدیم[که اجتماعات و مقامات محلی درگیری بیشتری با این مسئله داشته باشند و ]ه

ت ، به مخالفهای آبی ماهای عظیم شرکتبینی با استفاده از بودجهاستفاده نمودیم. در اینکار حمایت بزرگی از ما شد، اما مخالفان به صورت قابل پیش

 پرداختند.می

آمیزتر از طریق برابری اقتصادی، احترام به حقوق ه به این باور دارم یک جهان صلحخارجی نیز تاثیر بگذارم. من قاطعان من همچنین قصدداشتم بر سیاست

( انجام دادم، درباره این هشدار دادم که اگر شما یک جنگ با عراق 0222شود. در سخرانی که در هاید پارک درباره جنگ عراق)سال بشر و عدالت ممکن می

 ها آینده را بگیرید. مردم آواره شده و یا تروریسم ممکن است به همراه ]این جنگ[ بیاید.درگیری عواقب آن و یتوانید جلوآغاز کنید، دیگر نمی
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دادم و سپس  8من به عنوان یک رهبر متعهد شدم تا سیاستمان را تغییر داده و بخاطر جنگ عراق عذرخواهی کنم. وقتی که من جوابیه را به بیانیه چیلکات

رین تدهندهها از سوی خود اعضای حزب کارگر به سمت من روانه شد. آن روز یکی از تکانترین مخالفتیان پوزش خواستم، سختها و نزدیکان نظاماز خانواده

 نبال دلیل آنلحضات در کل پنج سال رهبری من بود، ایستادن دربرابر گروهی از مردم که بخاطر جنگ عراق اعضای خانوادشان را از دست داده بودند و به د

 ]کاری بسیار دشوار بود.[بود، 

 ترین آنهای کلی در زمان رهبری شما نیز وجود دارد. شاید برگزیت مهمکردن حزب، سوالاتی درباره سیاست:علاوه بر مسائل درونی ادارهرونان برتنشاو

 باشد؛ نظر شما دربارة نحوه برخورد با این این موضوع چیست؟

وسیالیستی زندگی کنم و همچنین به دنبال کاربرد بهترین روش برای رساندن همه با خودم بودم. شما باید خواستم در یک جامعه س: من میجرمی کوربین

خواهید نهایتا به آن برسید، آماده کنید. در تمام مدت بزرگسالی من، اتحادیه اروپا و بازار مشترک یک عامل مهم در تمام چیزها را برای هدفی که می

با خود همراه دارم. نگران نباشید، قصد نشان دادن آنها را به شما  0222هایی از رفراندوم سال ها و بیانیه. من همچنان جزوههای ]این کشور [بودسیاست

 ندارم.)باخنده(

بازار  ین ]مخالفت بااروپایی نداشت. کمپ بگذریم، مخالفت من در آن زمان با بازار مشترک بود، چراکه این تنها یک بازار بود و هیچ چیز از جامعه متصل شده

یاست کردند، سهای مخالف[ احساس میمشترک[ یک ائتلاف سخت میان نیروهای ناسیونالیست و افرادی در چپ بود که مخالف این برنامه بودند، چراکه ]چپ

 وجود داشت. 0222ل هایی درمیان مخالفان و موافقان این سیاست در سازند. تنشهای اجتماعی کشور آسیب میبازار آزاد به زیرساخت

ت و عناصر پا تغییر یافاکثریت در این رفراندوم به باقی ماندن در بازار مشترک رای دادند. هرچند این وضعیت به آرامی تغییر کرد. بازار مشترک به اتحادیه ارو

توان این راه حمایت چپ میانه را به دست بیاورد. نمیاجتماعی آن توسعه پیدا کرد. مارگارت تاچر مخالف بزرگ این تغییر  بود. در نهایت تلاش کرد تا در 

کننده و ]همچنین[ به صورت اعجاب ها از محیط زیست، حمایت از مصرفانکار کرد عناصر اجتماعی زیادی در سیاستهای اروپا وجود داشت، مثل محافظت

                                                             
8 Chilcot Inquiry 

 بیانیهای که در آن دولت بریتانیا از دخالت خود در جنگ عراق صحبت کرد
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ها در انجام این اهداف ناموفق بودند. به همین جهت حمایت چه این سیاستآوری نکات حقوق بشری در مبادلات اقتصادی اروپا نیز در نظر گرفته شده بود، اگر

 از اصول باقی ماندن در اتحادیه اروپا رشد کرد و در درون حزب نیز این تغییر به وجود آمد.

نیز خفه خواهد شد. این اصلا اتفاق نیافتاد. 9شد به راحتی برنده خواهد شد و از این طریق نایجل فراژ حزب نهایتا با ایده رفراندوم موافقت کرد چراکه فکر می

خواستم اشتباه ائتلافی که با محافظه کارها در اسکاتلند شد را تکرار من کارزاری را برای شعار ماندن و اصلاح کردن درون اتحادیه اروپا را ترتیب دادم. نمی

 مطرح کرد و برای ]تبلیغ آن[به کل کشور سفر کردم.کنم. به همین جهت حزب کارگر کارگزار خودش یعنی ماندن و اصلاح کردن را 

های صنعتی زدایی تاچاری تجربه کرده بودند، رای مخالف دادند. در نتیجه رفراندوم ]نشان داد[ آن مناطقی که بیشترین میزان بیکاری را به خاطر سیاست 

گویم این تاچری ضربه دیده بود آری گفت. چیزی که همواره من می هایدرحالی که در مناطقی درون شهری مثل منطقه من که آنجا نیز بخاطر سیاست

زندگی  10است که اگر شما دارای یک شغل با حداقل دستمزد هستید، یا شغلی ناپایدار و قراردادی دارید و در بخش خصوصی شمال لندن و یا منزفیلد

 داشته باشید ولی منافع شما در کل یکی است. کنید ممکن است تفاوت عقایدی میان بودن یا نبودن در اتحادیه اروپا می

اچارا به ن من تلاش کردم که این پیام را حتی پس از انتخابات گسترش دهم تا دوباره به موضوعی برجسته تبدیل شود، اما مسئله بسیار دشوار بود. حزب

ارگر در پارلمان. من حس کردم تنها راه پیشروی از این بحث یک های درونی زیادی کشیده شد، به خصوص میان اعضا کابینه سایه با نمایندگان حزب کبحث

اتفاق افتد. بحث بیشتر درباره مذاکره درباره مبادلات و توافقات مشترک با اتحادیه  0202توافق بود که نهایتا به صورت خیلی عجیب و غریبی در کنفرانس 

 ومی تا شش ماه آینده بگذاریم. تا این مسئله یک بار برای همیشه به پایان رسد. اروپا بود و اینکه ما باید این تفاهم نامه را به منظر آرا عم

خب این بد نیست اما ما به همان "اما متاسفانه پس از آن، بسیاری از افراد صرفا گفتند:  .این تفاهم پس از گفت و گوهای طولانی و فرسایشی حاصل شد

یس جانسون از این مسئله به شیوه بسیار بدی در انتخابات سراسری استفاده کرد و گفت او کسی است بور "مان شخم خواهیم زدشیوه قدیمی دوباره زمین

 ها نیز با آن همراه شدند.کارها پیامی بسیار ساده را منتقل کردند و رسانهکه برگزیت را به سرانجام خواهد رساند. محافظه

                                                             
9 Nigel Farage 
 سیاستمدار و مجری رادیویی در انگلستان که به طرفداری سیاستهای ناسیونالیستی افراطی و مخالفت با اتحادیه اروپا معروف است
10 Mansfield 
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ها و شعارها به سمت عدالت اجتماعی بکشانیم، اما توانستیم بحثایستادند. ما میبودیم، می به آن رسیده 0202اگر همه پشت توافقی که ما در کنفرانس 

آورم در یک گردهمایی بزرگ در نیوکاسل ایان لاوری صحبت بسیار جالبی را مطرح شد. من به یاد میها دامن زده میآنها اینکار را نکردند. دائما به این بحث

خواهم عضو یک حزب طرفدار خروج از این اتحادیه اروپا ماندن در اتحادیه اروپا عضو باشم، من نمیدر یک حزب طرفدار باقیخواهم کرد. او گفت: من نمی

 خواهم عضو یک حزب سوسیالیست باشم.باشم. من می

آنها احتمالا به یک جور توافق با اتحادیه اروپا  کار خطرناک بدون رقیب قرار داریم.به هر صورت، نتیجه آن بود که دیدیم. اکنون ما دربرابر یک دولت محافظه

های سال توانست همان سیاستخواهند رسید، اما آنچه ثابت شد این است که این امر بسیار دشوار است. آیا راه بهتری وجود داشت؟ بله قطعا، حزب می

ا در آینده با اروپا بسازد. اما حمایت و پشتیبانی از رفراندوم مجدد در حزب را دنبال کرده و به نتایج رفراندوم احترام بگذارد و تلاش کند که روابطی ر 0202

 حاصل گردید. 0202ها توافق بود که در واضح نمایان شد. نتیجه این درگیری 0202بسیار عظیم بود. این مسئله در فشارهای کنفرانس 

 موجود لذت بردید؟ : آیا شما از چالشرونان برتنشاو

 دقیقه آن جذاب بود.: بله هر جرمی کوربین

 : خب من خوشحال هستمرونان برتنشاو

 ام.هایی از کمک همه در هر جلسه کابینه سایه برداشته: من نتجرمی کوربین

 :بسیار خب. با توجه به گذشته آیا چیزی وجود دارد که در تاریخ ]دوران رهبری شما[ ثبت نشده باشد.رونان برتنشاو

 : بسیار!!جرمی کوربین
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