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علیه  سوریه  و  ایران  در  آمریکا،  و  اسراییل  مخفِی  عملیات 
جمهوری  اجرایی  و  امنیتی  چهره های  و  نظامی  نیروهای 
اسالمی جای سالم در عمامۀ خامنه ای نگذاشته است. این در 
حالی است که به مدت چهل سال جمهوری اسالمی در حال 
شکار »جاسوس بیگانه« در میان مردم بوده و سال گذشته در 
اوج استیصال، خیزش مردم در آبان علیه نظام فساد، استثمار، 
فقر و سرکوبگری را کار »جاسوسان« خوانده و در خیابانهای 
گلوله  به  را   مردِم   توده های   ... و  ماهشهر  جوانرود،  کرج، 
بست. چهار دهه در محاکم قضایی فاشیستی انقالب اسالمی، 
مفتشین و بازجویان به قضاوت در مورد »جرائم« مخالفین سیاسِی رژیم 
نشستند و کارگران، کشاورزان، فعالین سیاسی، هنرمندان، دانشجویان، 
روشنفکران، معلمان و وکال را به زندان و اعدام محکوم کردند. این است 
اسالمی.  جمهوری  مفلوک  رژیم  »استقالل«  و  »اقتدار«  دوگانۀ  تصویر 
اقتدار و استقالل از ادعاهای اصلی نظام جمهوری اسالمی بوده است. اما 
از همان ابتدا که هنوز اسراییلی ها قادر به عملیات در عمق ایران نبودند 
و عملیات مخفی آمریکایی ها برای نجات گروگانهای سفارت آمریکا در 
شنهای کویر طبس در مرکز ایران زمین گیر شد تا به امروز، این شعار 
هیاهویی بیش نبوده است. میگوییم »هیاهو«، چرا که جمهوری اسالمی 
نه میخواست و نه میتوانست، رشته های درهم تنیدۀ اقتصادی ایران با 
نظام سرمایه داری امپریالیستی را بگسلد. تحریم های فلج کننده، نشانۀ 
واضح و غیرقابل انکار وابستگِی ساختاری و نهادینۀ جمهوری اسالمی به 
اقتصادی،  وابستگی  این   است.  امپریالیستی  نظام جهانی سرمایه داری 
و  خامنه ای  است.  همراه  امنیتی  و  نظامی  و  وابستگی سیاسی  با  الزاما 
دیگر سران و کارگزاران جمهوری اسالمی تالش می کنند با دروغ بافی 
این وابستگی را پنهان کنند اما واقعیت چنان خیره کننده است که در 
این کار موفق نمی شوند. نه تنها اقتصاد ایران تحت اوامر بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول و مراکز مالی جهان می  باشد، بلکه قدرت های 
امپریالیستی با ریز و درشت ساختمان بندی نیروهای نظامی و امنیتی 
ایران آشنایِی بسیار نزدیک دارند. در واقع، سالح و ابزار نظامی و حتا 
و  تعقیب  پلیسِی  ابزار  همچنین  و  تاکتیکی  و  استراتژیک  آموزه های 
پیگرد مخالفان و کنترل شورش ها از همانها خریداری شده است. )1(

معنای  وقت  هیچ  استقالل  مقولۀ  ایران،  بر  حاکم  اسالمگرایان  برای 
اقتصادی و سیاسی نداشته است و صرفا معنای هویتی داشته است. به 
ادارۀ  و  رژیم شیعه  استقرار  برنامۀ  و متحدینشان،  معنا که مالیان  این 
جامعه بر اساس شریعت را داشتند و خواهان به رسمیت شناخته شدن 
به  یافتند.  دست  آن  به  و  بودند.  امپریالیستها  سوی  از  رژیمی  چنین 
طوری که از روز اول به قدرت رسیدن، صندلی ایران در سازمان ملل به 
این رژیم دینمدار واگذار شد. این »استقالل« هرگز به معنای استقالل 
وابسته  است:  داشته  لبه  دو  همواره  و  است  نبوده  اقتصادی  و  سیاسی 
کردن هرچه بیشتر اقتصاد و به تبع آن سیاسِت ایران به معادالت میان 
قدرت های امپریالیستی جهان از یکسو، و سرکوب روزافزون داخلی، از 

ترین میدانهای  آمریکا در محرمانه  و  اسراییل  نفوذ عملیاتِی  دیگر سو. 
حفاظت شدۀ جمهوری اسالمی فقط یکی از نتایج این »استقالل« است. 
و  نظامی  و  اقتصادی  و  سیاسی  مختلف  سطوح  در  اسالمی  جمهوری 
وابسته است و همواره  امپریالیستی در جهان  به همه قطبهای  امنیتی 
با  را  قدرتها  این  همه  به  وابستگی  که  است  بوده  این  بر  سعی اش 
»آزادی  به  تبدیل  آنها  میان  جویانۀ  رقابت  شکافهای  در  دادن  مانور 
در  شرقی«  نه  غربی  »نه  شعار  که  نحوی  به  کند.  خود  برای  عمل« 
هم  خارجه  وزارت  دِر  سر  بر  که  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
کند. تغییر  شرقی«  هم  غربی  »هم  به  باید  واقع  در  بسته،  نقش 

تخته  شدن  جا  به  جا  محتمل  چشم انداز  به  مقدمه  این  با  دارد  جا 
اقتصادی  جغرافیای  و  )ژئوپلتیک(  سیاسی  جغرافیای  سنگهای 
توپ  مثل  که  اسالمی  جمهوری  افالس  به  و  جهان  )ژئواکونومیک( 
فوتبال بین رقیبان دست به دست شده و لگد می خورد نگاهی بیاندازیم.

رقابت آمریکا و چین  و فالکت جمهوری اسالمی

آمریکا درست  ریاست جمهوری  به  بایدن  انتخاب جو  دربارۀ  خامنه ای 
گفت که سیاست جمهوری اسالمی در قبال آمریکا »با رفت و آمد افراد 
تغییر نمی کند«. با رفت و آمدها تغییر نمیکند چون وابستگِی جمهوری 
و  ساختاری  مساله ای  امپریالیستی،  سرمایه داری  سیستم  به  اسالمی 
سلطۀ  تحت  کشور  یک  عنوان  به  اسالمی  جمهوری  است.  نظاممند 
اقتصادی  مراتب  سلسله  نظام  از  حلقه ای  عنوان  به  و  سومی«  »جهان 
باید  شرایطی  هر  در  المللی،  بین  امپریالیستی  سرمایه داری  سیاسی  و 
نامنظم و آنارشیک این سیستم وفق داده و سازگار  با حرکات  خود را 
قدرتهای  که  است  هایی  سیاست  به  وابسته  شرایطی  هر  در  و  کند، 
امپریالیستی حاکم در تبانی و رقابت با یکدیگر برای ادارۀ جهان تحت 
سیاست های  وابستگی،  همین  علت  به  میکنند.  اتخاذ  حاکمیتشان 
امپریالیستی  قدرتهای  توازن  در  جایی  به  جا  با  اجبارا  ایران،  رژیم 
قیقاج های مستاصالنه  است.  کرده  و  میکند  تغییر  در خاورمیانه  حاکم 
خامنه ای و دیگر سران رده باالی حکومت میان قدرتهای امپریالیستی، 
اوضاعی  گرداب  در  وابسته  رژیم  یک  آمدن  گرفتار  نتیجۀ  دقیقا 
هاست.  امپریالیست  سلطۀ  تحت  جهاِن  در  ثبات  بی  و  سیال  بسیار 

شاخص بی ثباتی و سیالیت در اوضاع کنونی جهان، به سراشیب افتادن 
قدرت اقتصادی و سیاسی امپریالیسم آمریکا و عروج امپریالیسم چین 
است که در منطقۀ خاورمیانه هژمونی هفتاد سالۀ آمریکا را به چالش 
گرفته است. )2( در دهۀ اخیر بیشترین سرمایه گذاری های نفتی چین در 
عربستان سعودی و امارات بوده است. )3( چین حتا بر کشورهای خلیج 
پاکستان«  چین-  اقتصادی  »کریدور   )4( می کند.  سیاسی  نفوذ  اعمال 
چین را به یک نیروی اقتصادی و نظامی در دریای عمان تبدیل کرده 
یکی  چابهار،  بندر  مجاورت  در  و  پاکستان  گوادر  بند  در  چین  است. 
دریای  و  هرمز  تنگۀ  رانی  کشتی  بر خطوط  که  را  بنادر  مجهزترین  از 

شندرۀ پاره پارۀ »استقالل« و »اقتدار« شندرۀ پاره پارۀ »استقالل« و »اقتدار« 
جمهوری اسالمیجمهوری اسالمی
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مهمترین  از  یکی  را  چین  سرزمین  است.  ساخته  دارد  اشراف  عمان 
پاکستان  و  چین  مرز  از  که  کمربند«  یک  راه  »یک  طرح  شاهراه های 
آغاز می شود، به بندر گوادر در دریای عمان وصل می کند )5( و چین 
کرده  پاکستان جدا  بلوچستان  از سرزمین  را  بندر  این  دیوار کشی،  با 
است تا حاکمیت اش در این بندر از جنبش های ملی بلوچ مصون بماند. 
)6( هرچند هنوز ارتش چین در گوادر مستقر نشده است اما این بندر 
تجاری با چشم انداز تبدیل شدن به پایگاه نظامی ساخته شده است. )7(

مختلف  قدرت های  امپریالیسم،  عصر  در  سرمایه داری  محرکۀ  قوای   
امپریالیستی را به رقابِت شدید با یکدیگر بر سر نفوذ سیاسی و اقتصادی 
در مناطق مختلف جهان میراند. سلطه بر ذخایر و جمعیت و شاهراه های 
آبی منطقۀ خاورمیانه برای هر امپریالیستی که بخواهد جای آمریکا را به 
عنوان سرکردۀ نظام سرمایه داری امپریالیستی بگیرد، اهمیت حیاتی دارد.

از  یکی   )1397 )اردیبهشت  برجام  از  ترامپ  خروج  از  پس  خامنه ای 
اصوِل قانون اساسی جمهوری اسالمی اش را »مربوط به گذشته« اعالم 
نه  غربی  »نه  دیگر  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  گفت  و  کرد 
شرقی« نیست بلکه »نگاه به شرق« است. )8(  همپالگی ها و مشاوران 
اصطالح  به  سیاست  این  تشریح  به  دیگری  از  پس  یکی  خامنه ای 
گفت: »شعار  والیتی  اکبر  علی  نمونه  عنوان  به  پرداختند.  »راهبردی« 
شوروی  بود.  کمونیسم  و  دموکراسی  لیبرال  علیه  غربی،  نه  شرقی  نه 
به  اسقف ها  همراه  مقدس  روزهای  پوتین...  و  شدند  نابود  کمونیسم  و 
از جمهوری اسالمی  کلیسا می رود...« و مدعی شد که چین و روسیه 
همیشه  و  کنند  منتقل  ایران  به  تکنولوژی  حاضرند  و  میخرند  نفت 
قطعنامه های ضد جمهوری اسالمی را در شورای امنیت وتو میکنند.)9(  
و سیاسی مان  اقتصادی  روابط  »باید  بود:  پاسدار یحیی صفوی گفته  و 
دهیم...  توسعه  چین  و  هند  و  روسیه  نظیر  آسیایی  قدرت های  با  را 
برای تبدیل ایران به قدرت اول خاورمیانه باید از موقعیت و وزن برتر 
ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران در منطقه خاورمیانه برای دسترسی 
کرد.« استفاده  ساله   10 تأخیر  با  1404حتی  چشم انداز  اهداف  به 

ریسمان  توانست  روسیه  نه  ترامپ،  تحریمهای حداکثری  مقابل  در  اما 
نجاتی برای جمهوری اسالمی پرتاب کند و نه چین. چرا که سیاستهای 
جهانی  معادالت  در  وزنی  اسالمی  جمهوری  مفلوک  رهبر«  »راهبردی 
ندارد. امروزه، معادالت جهانی را عمدتا رقابت و تبانی میان امپریالیسم 
آمریکا و چین تعیین می کند و حتا قدرتهای امپریالیستی دیگر منافع 
که،  است  حالی  در  این  و  می کنند  جستجو  محور  این  حول  را  خود 
دائمی  تغییرات  دستخوش  و  ندارد  ثباتی  با  موقعیت  هرگز  محور  این 
اسالمی.  جمهوری  »اقتدار«  و  »استقالل«  وضعیت  است  چنین  است. 

جا به جایی قدرت در جهان و تشدید تضادهای درون رژیم 
جمهوری اسالمی 

میان  قدرت  توازن  در  جایی  به  جا  و  جهان  سیال  و  ثبات  بی  اوضاع 
امپریالیست ها در خاورمیانه، جنبه ای جدید به تضادهای میان جناح های 
مختلف جمهوری اسالمی اضافه کرده و آنها را به حامیان وابستگی به غرب 
)عمدتا آمریکا( و حامیان وابستگی به چین و روسیه تقسیم کرده است. 
این تضادی است که تضادهای دیرینه شان را نیز شکل و جهت می دهد. 
بیشتر  »فشارحداکثری«،  سیاست  و  ترامپ  تحریم های  شروع  از  پس 
نژاد  احمدی  استثنای  )به  اسالمی  جمهوری  حاکمه  هیئت  جناح های 
و  »غرب  میان  بازی  از  کشیدن  دست  در  اجماع  و  اتحاد  به   )  )10(
پس  رسیدند.  شرق(  به  وابستگِی  )بخوانید:  شرق«  به  »نگاه  و  شرق« 
سال  در  چین  و  اسالمی  جمهوری  میان  ساله   25 قرارد  امضای  از 
گرفت.  باال  قدرت  مختلف  جناح های  میان  نزاع  دیگر  بار   ،1399

به  نزدیک  نیوز  مشرق  سایت  و  سپاه  به  نزدیک  نشریه  جوان،  روزنامه 
نام  شرق«  به  نگاه  بدیِل  بی  »فرصتهای  عنوان  به  آن  از  قدس  سپاه 
اداره  ایرانی« که توسط صادق خرازی  بردند. )11( سایت »دیپلماسی 
نوشت:  است  ظریف  محمدجواد  خارجۀ  امور  وزارت  به  نزدیک  و  شده 

همکاری  به  معتقد  اصولگرایان  هم  انقالب،  از  پس  بار  نخستین   ...«
شرایط  در  غرب،  با  همکاری  به  متمایل  روهای  میانه  هم  و  شرق  با 
رسیده اند.  خارجی  سیاست  به  نگاه  در  همگرایی  نوعی  به  استثنایی 
تغییر  برای  آن  نیت  در  تردید  و  آمریکا  از  این همگرایی هراس  کانون 
مقاومت  و  برجامی  تعهدات  به  عمل  برای  اروپا  از  نومیدی  و  رژیم 
از  یکی  از  عدول  ناامیدی،  و  یأس  این  برایند  است.  آمریکا  برابر  در 
خارجی  روابط  در  توازن  برقراری  بر  دال  خارجی  سیاست  اصول 
شرقی  نه  است...  بزرگتر  کشوری  به  حد  از  بیش  نزدیکی  از  پرهیز  و 
می شود.«)12( تبدیل  غربی"  هم  شرقی  "هم  به  مألوف،  غربی  نه 

اما، دورنمای اجرایی شدن قرارداد 25 ساله در افق نمایان نیست. زیرا این 
قرارداد بخشی از استراتژی »یک راه یک کمربند« چین است که با موانع 
ایرانی«  عدیده از سوی آمریکا مواجه شده است. نویسندۀ »دیپلماسی 
معضل را به روشنی تشخیص داده و می گوید: »مشکل اصلی اما درهم 
تنیدگی اقتصادی  جهان و نقش چین به عنوان موتور محرکه اقتصادی 
آن است. ماهیت این امتزاج و الزامات آن برای همکاری و پرهیز از  تنش 
بزرگ  ثانیا سدی  و  میشود  غیرمتعارف چین  ناپرهیزی  مانع  اوال  زیاد، 
)همانجا( است.«  تهران  با  راهبردی  عمیق  همکاری  یک  ایجاد  سر  بر 

به  موقعیت  از  استفاده  برای  اسالمی  جمهوری  تالشهای  از  کدام  هیچ 
ساله   25 داد  قرار  است.  نرسیده  جایی  به  »ژئوپلتیک« اش  اصطالح 
میدهد. چین  به  بیسابقه ای  اقتصادی  و  سرزمینی  امتیازهای  چین  با 

رزمایش  هند  اقیانوس  در  بارها  اسالمی  جمهوری  و  روسیه  و  چین 
با  نمیتواند  چین  احوال،  این  تمام  با  داده اند.  انجام  نظامی  مشترک 
نظام  که  علت  این  به  کند.  مقابله  ایران  علیه  آمریکا  مالی  تحریم های 
آن،  از  عدول  هرگونه  و  است  آمریکا  سلطۀ  زیر  هنوز  جهان  مالی 
ترامپ در  رژیم  فوری  به خطر می اندازد. هرچند هدف  را  منافع چین 
اسالمی  جمهوری  بر  گذاشتن  فشار  حداکثری،  تحریمهای  از  آمریکا 
سرمایه های  حرکت  مقابل  در  تراشی  مانع  ماجرا  اصل  اما  است،  بوده 
گذاشتن  راه« چین  یک  کمربند  »یک  و چوب الی چرخ طرح  چینی 
در  چین  امپریالیسم  وقفۀ  بی  حرکت  به  زدن  ترمز  کالم،  یک  به  و 
است. خاورمیانه  منطقه  در  آمریکا  امپریالیسم  هژمونی  جایگزینی 

امثال یحیی رحیم صفوی میتوانند خواب استفاده »از موقعیت و وزن 
برای  خاورمیانه«  منطقه  در  ایران  ژئواستراتژیکی  و  ژئوپلیتیکی  برتر 
حفظ جمهوری اسالمی را ببیند، اما تحریم هایی که راه تنفس اقتصاد 
اقتصادی  بخش های  همه  کردن  قطع  نتیجۀ  کرده اند  مسدود  را  ایران 
سرمایه داری  یعنی  امپریالیسم  است.  جهانی  مالی  نظام  از  ایران 
تحت  کشورهای  اقتصاد  ویژه  به  و  جهان  اقتصاد  تمام  که  جهانی 
این  در  و  میکند.  کنترل  مالی  نظام  طریق  از  را  ایران  مانند  سلطه 
چارچوب  در   )14( ژئواکونومیک  و   )13( ژئوپلتیک  ویژگی های  نظام، 
حاکمۀ  طبقۀ  برای  »مایه«  به  میتوانند  که  است  جهانی  سرمایه داری 
رژیم  شود.  تبدیل  اسالمی(  جمهوری  رژیم  مورد  این  )در  کشور  یک 
ترامپ از این واقعیت که هر سلول اقتصادِی جمهوری اسالمی و اقبال 
جهانی  سرمایه داری  نظام  به  وابسته  جهان  و  منطقه  در  آن  سیاسی 
را  بهره  حداکثر  است،  آمریکا  دست  آن  گلوگاه های  هنوز  که  است 
ضربات(  بسا  چه  )و  تحریمها  ژانویه  بیستم  تا  کماکان  ترامپ  می برد. 
این  از  برخی  کرد.  وارد خواهد  اسالمی  به جمهوری  را  دیگری  متعدد 
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بود.  نخواهند  رفع  قابل  هم  برجام  به  آمریکا  بازگشت  با  حتا  تحریمها 

با این وصف اصل مساله در آن است که جمهوری اسالمی، در گرداب 
قدرتهای  همکاری  و  رقابت  حول  عمدتا  که  است  افتاده  جهانی  تند 
دولت  توسط  تحریمها  تخفیف  گونه  وهر  میچرخد  امپریالیستی  بزرگ 
بایدن عمدتا وابسته به توافقات و تضادهای چین و آمریکا خواهد بود. 
از  را  خود  چین،  به  شدن  وابسته  با  میتواند  اسالمی  جمهوری  آیا 
است  آمریکا  هژمونی  تحت  که  سرمایه داری  ساختارهای  به  وابستگی 
روابط  اگر  که   کرد  تصور  میتوان  تئوری  سطح  در  کم  دست  برهاند؟ 
و  آمریکا  که  شود  صورتبندی  و  بازسازی  طوری  امپریالیستها  میان 
به  را  خاورمیانه  در  خود  هژمونی  و  نفوذ  مناطق  غربی  امپریالیستهای 
چین »واگذار« کنند، چنین امری محتمل است. اما اوال دست به دست 
میان  قدرت  زورآزمایی  یک  به  منوط  امپریالیستی  نفوذ  مناطق  شدن 
امپریالیستهای آمریکا و چین و روشن شدن نتایج این زورآزمایی است. 
)15( هم اکنون یک »جنگ سرد« میان این دو قدرت در جریان است و 
معلوم نیست از چه پیچ و خمهایی گذر کرده و چه نتایجی در بر خواهد 
اتفاقی رخ  اگر چنین  ثانیا حتا  داشت و چه مدت طول خواهد کشید. 
دهد، مشخص نیست که چین با چه زور و قدرت اقتصادی و سیاسی از 
درون این زورآزمایی بیرون خواهد آمد. امپریالیسم آمریکا پس از جنگ 
بود،  دارای قدرت جهانی  نظامی  و  نظر سیاسی  از  تنها  نه  جهانی دوم 
ویران  اروپای  تمام  که  داشتند  را  آن  توان  آمریکایی  بلکه سرمایه های 
شده در جنگ و مستعمرات و نو مستعمرات وابسته به بریتانیا و فرانسه 
دوران  اقتصادی  رشد  کنند.  بازسازی  را  بود(  آنها  از  یکی  ایران  )که 
بود. امپریالیسم آمریکا در جهان  این موقعیت  رژیم شاه اساسا مدیون 

سردرگم  کالف  به  را  نفر  میلیون  هشتاد  سرنوشت  اسالمی  جمهوری 
بازنکردنی  که  کالفی  است.  بسته  المللی اش  بین  سمتگیری های 
باقی  نجات  راه  یک  فقط  کشور  این  مردم  توده های  برای  و  است 
است. اسالمی  جمهوری  سر  و  کالف  این  کردن  قطع  آنهم  و  مانده 

  
مانع تراشی در مقابل استراتژی »یک کمربند یک راه«

همانطور که گفتیم، تحریمهای کنونی علیه جمهوری اسالمی، در عین 
راه« چین  یک  کمربند  »یک  استراتژِی  راه  سر  بر  حال سنگ انداختن 
 2020 سال  اوایل  تحریم های  از  فصلی  مشخص  طور  به  هست.  نیز 
صدا  و  سر  بی  که  بود  قراردادی  به  آن  شدید  واکنش  ترامپ،  رژیم 
امنیتی  و  اقتصادی  گسترده  مشارکت  زمینۀ  در  چین  و  ایران  میان 
سرمایه گذاری  دالر  میلیاردها  برای  را  راه  قرارداد  این  شد.  بسته 
چین  حضور  قرارداد  این  میکند.  باز  بخش ها  سایر  و  انرژی  در  چین 
پروژه  ده ها  و  آهن  راه  بنادر،  دور،  راه  ارتباطاِت  ایران،  بانکداری  در 
ذخایر  آینده،  سال  پنج  و  بیست  در  و  میدهد  گسترش  بسیار  دیگر 
نوشت:  تایمز  نیویورک  میگذارد.  چین  اختیار  در  عمال  را  ایران  نفت 

نامه  توافق  نویس  پیش  در  مورد  صد  تقریبًا   - پروژه ها  »این 
ذکر شده است - بسیار مطابق با اهداف آقای شی جینگ پینگ برای 
طریق  از  اوراسیا  تمام  در  خود  استراتژیک  و  اقتصادی  نفوذ  گسترش 
»ابتکار کمربند و راه« است که یک برنامه بزرگ کمک و سرمایه گذاری 
است. این پروژه ها شامل فرودگاه ها ، راه آهن سریع السیر و مترو است 
ایرانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. چین مناطق  که زندگی میلیونها 
که  جایی  آبادان،  در  و  ایران(  غربی  شمال  )در  ماکو  در  تجاری  آزاد 
رودخانه شط العرب به خلیج میریزد و جزیره قشم در خلیج فارس را 
شبکه  زیرساختهای  ایجاد  شامل  همچنین  توافق  این  میدهد.  توسعه 
کمک  و  چینی  جهانی  موقعیتیابی  جدید  سیستم  ارائه  پنج،  مخابراتی 

جریان  مجازی  فضای  در  آنچه  بر  بیشتر  کنترل  برای  ایران  رژیم  به 
دارد... است. این سند همچنین تعمیق همکاری های نظامی را توصیف 
میکند و به طور بالقوه جایگاهی برای چین در منطقه ای فراهم میکند 
ایاالت متحده  استراتژیک  که در چند ده سال گذشته، حوزۀ هژمونی 
بوده است...  پنتاگون چین را به عنوان یک دشمن اعالم کرده است... 
به  را  فرصتها  برخی  آمریکا  و  چین  میان  دعوای  امیدوارند  ایرانی ها  و 
درازمدت  شکل  به  مساله  به  چین  سیاست  ریزان  برنامه  بدهد...  آنها 
می نگرند و از ایران که از طرف غرب طرد شده و برای اقتصاد و امنیت 
)16(  » گرفت.  خواهند  بزرگ  امتیازات  است،  چین  به  وابسته  خود 

بررسی  در  اورآسیا«  »گروه  رئیس  کاپالن  رابرت  همچنین 
ترامپ مینویسد:  و تحریم های  راه« چین  استراتژی »یک کمربند یک 
جریان  در  چین  و  متحده  ایاالت  میان  که  بزرگی  ژئوپلتیک  نزاع  »در 
است، پکن دلیلی ندارد که خود را تابع دستور کار واشنگتن در زمینۀ 
ایزوله کردن تهران کند. ... شک نیست از نظر پکن، ایران گران قیمت 
ترین قطعۀ ملک در آسیای غربی است. ... پیشاپیش در بند گوادر در 
پاکستان که چسبیده به ایران است چین تسهیالت بندری عظیمی به پا 
کرده و می تواند تمام رفت و آمدهای تنگه هرمز را زیر نظر بگیرد.« )17(

بود.  ترامپ  دونالد  گذشته  تابستان  تحریم های  از  قبل  اینها  همۀ  اما 
با  چین  قرارداد  که  است  بوده  این  آخر  تحریم های  در  ترامپ  بهانه 
چین،  میزند.  را  ایران  کردن  منزوی  برای  هایش  تالش  زیرآب  ایران، 
بستان  بده  تکلیف  که  ثانوی  اطالع  تا  را  قرارداد  این  کردن  اجرایی 
یکی  است.  کرده  بایگانی  شود  روشن  آمریکا  امپریالیسم  با  هایش 
»تهران  است:  معتقد  پالیسی«  »فارین   نشریه  گران  تحلیل  از 
بسته  جنوبی  کرۀ  و  ژاپن  هند،  چین،  به  را  اقتصادی اش  امیدهای 
)18( نشاندند.«  سیاه  خاک  به  را  آن  عمدتا  کشورها  این  اما  بود. 

عقب نشینی چین از قراردادهایش با ایران، حتا پس از پیروزی بایدن 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه یافت. به طوری که  روز 7 
دسامبر چین اعالم کرد، به علت فشارهای آمریکا و برای کاهش تنش ها 
نفت  ملی  شرکت  واشنگتن،  و  پکن  میان  تجاری  جاری  مذاکرات  در 
چین سرمایه گذاری های خود را برای توسعۀ میدان گازی پارس جنوبی 
و  می کند.  متوقف  می رود،  شمار  به  جهان  گازی  میدان  بزرگترین  که 
امور  وزیر  با  مشترک  موضعی  در  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
و  کرد  نخواهد  حل  را  مسائل  همه  »برجام  کرد  اعالم  آلمان،  خارجه 
)19( ایجاد شود«.  منطقه  در  و مشورت چندجانبه  مذاکره  کانال  باید 

حتا با رفتن ترامپ و راه یافتن بایدن به کاخ سفید، کماکان پیشروِی 
 25 توافقات  سند  شدن  اجرایی  و  راه«  یک  کمربند  »یک  استراتژی 
روابط  در  تحوالت  و  تغییر  به  منوط  اسالمی،  جمهوری  با  چین  ساله 
قرارداد  به  آمریکا  بازگشت  چگونگِی  بود.  خواهد  المللی  بین  کالن 
عامل  همین  به  وابسته  نیز  آن  فرآیند  گشایش  چگونگی  و  برجام 
کالن بین المللی است. هنگامی که قرارداد برجام با پشتوانۀ همۀ این 
به  هنوز  آمریکا  و  چین  تضادهای  شد،  امضاء  امپریالیستی  قدرت های 
با  و  ایران  سر  بر  توافق  به  مشترکا  نتوانند  که  بود  نشده  حاد  حدی 
جمهوری اسالمی برسند. اما اکنون توافق بر سر ایران کیفیتا بیشتر از 
آن زمان وابسته به این است که روابط رقابت و تبانی میان امپریالیسم 
شدۀ  اعالم  تاکنون  سیاسِت  مییابد.  گشایش  چگونه  چین  و  آمریکا 
استراتژی »یک کمربند  مورد  در  اروپایی  و کشورهای  حزب دموکرات 
)همۀ  »همه«  روی  به  را  آن  تا  است  چین  به  آوردن  فشار  راه«  یک 
ایجاد  برای  چین  اهرم  که  این  نه  و  کند  باز  امپریالیستی(  قدرت های 
باشد.  استراتژی  این  پهنای جغرافیایی  در  بیشتر  مالی  و  نفوذ سیاسی 
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اوضاعی سیال و مملو از غیر منتظره ها

پیشاپیش  است.  نامعلوم  امپریالیستی  قدرت های  میان  روابط  آیندۀ 
»تجدید  حال  در  امپریالیستی  قدرت های  از  یک  هر  سرعت  به  و 
المللی هستند.  سازماندهی« خود و تدارک برای غیر منتظره های بین 
معروف  اروپا  و  آمریکا  اقتصاد  از  چین  اقتصاد  »جدایی«  روند  مشخصا 
اقتصادی  ساختارهای  تغییر  یکرشته   ،)decoupling( دکاپلینگ  به 
موجب  کوید19  پاندمی  ضربۀ  است.  کرده  تحمیل  چین  به  را  کالن 
اصطالحا  و  مختلف  تولیدی  نهاده های  تأمین  زنجیره  در  بزرگ  اخالل 
در  بزرگی  توقف  و  شد   )supplychain( تامین  زنجیره  شدن  شکسته 
مورد  جدایِی  فرآیند  ضربه،  این  آورد.  وجود  به  سرمایه  افزایی  ارزش 
 2021-2025 ساله  پنج  برنامه  در  فرآیند  این  کرد.  قطعی  را  بحث 
چین به شکل »گردش دوگانه« تبیین و چنین تشریح شده است که:

 
این که  یعنی  گانه«  دو  »استراتژی »گردش 
بر  عمدتا  خود  درازمدت  توسعه  برای  چین 
توزیع  و  تولید  گردش  و  داخلی«،  »گردش 
به  اما  کرد.  خواهد  تکیه  داخلی  مصرف  و 
معنای آن نیست که از جهان دوری خواهد 
سیستمهای  روی  کردن  تمرکز  اما  جست... 
است.  کننده  تعیین  این هدف،  برای  داخلی 
کمترین علت آن متالطم بودن اقتصاد کالن 
داد  نشان  کوید19  پاندمی  اوال  است.  جهان 
که زنجیره تأمین جهانِی »سریع و بی وقفه«، 
شکننده  توقف،  و  اخالل  مقابل  در  چه  تا 
کردن«  جهانی  »غیر  آسیاب  به  آب  و  بوده 
ریخته است. در همان حال، تنشها با ایاالت 
تجاری  بزرگترین شریک  تاکنون  که  متحده 
بنابراین  است...  تشدید  حال  در  بوده  چین 
است.  همیشه  از  تر  محتمل  بسیار  جدایی 
چین  عملگرایانه  جواب  دوگانه«  »گردش 
خارجی  و  داخلی  فشارهای  به  واکنش  در 
که  است  این  ریزان  سیاست  هدف  است. 
چین  بازار  و  تولیدات  زنجیره  پذیری  ترمیم 
میلیاردی   1/4 جمعیت  از  استفاده  با  را 
طریق  از  جمله  از  کنند.  تقویت  کشور  این 
میانه...  طبقه  کننده  مصرف  میلیون   400
سرمایه  برای  دوگانه«  »گردش  استراتژی 

است. شونده  استثمار  کار  نیروی  ]منظور  انسانی  و  مالی  فیزیکی، 
بازارهای  اطالعات  و  آوری  فن  و خدمات،  نشریه حقیقت[ محصوالت   
روندهای  تقویت  اما  آورد...  خواهد  وجود  به  آزادتر  و  تر  منسجم  ملی 
شبکه های  بردن  بین  از  معنای  به  داخلی  مصرف  و  تولید  گردش 
چین  برعکس.  نیست.  آموزشی  و  گردشگری  سرمایه گذاری،  تجارت، 
میخواهد اقتصادش را به ویژه به روی بازارهای مالی باز کند. بنابراین 
"»گردش دو گانه« به معنای آن است که مبادالت خارجی، به گونه ای 
)20( خواهند.«  تعمیق  و  بسط  باشند،  داخلی  اقتصاد  مکمل  که 

الویت دادن به تقویت اقتصادِی »پایگاه خانگی« فقط ضرورِت مختص 
نیست.  امپریالیستی،  سرمایه داری  قدرت  یک  عنوان  به  چین  به 
ریاست  تحت  آمریکا  سیاسِت  و  هست  هم  آمریکا  امپریالیسم  ضرورت 
این  ضرورِت  کلینتون  هیالری  بود.  خواهد  نیز  بایدن  جو  جمهوری 
الویتهای  به  که  رسیده  آن  زمان  »امروز  میبینید:  چنین  را  سیاست 

کنیم:  اضافه  را  چهارم  عامل  یک  توسعه،  و  دیپلماسی  دفاع،  گانۀ  سه 
)21( کشور.«  آوری  فن  و  صنعتی  قدرت  ساختِن  خانه.  نوسازِی 

قطبهای  همه  در  )گلوبالیزاسیون(  سازی  جهانی  از  شدن  دور  گرایِش 
اقتصادی امپریالیستی روندی غالب است. زیرا سرمایه های امپریالیستی 
لنگرگاه داخلی  اما  انباشت میکنند  این که در میدان جهانی،  در عین 
خانگی اش  پایگاه  در  را  خود  باید  امپریالیستی  سرمایۀ  دارند.  ملی  و 
فعالیتهای  برای  خانگی  بازار  ثبات  واقع  در  دارد.  نگاه  و  کرده  تقویت 
المللی،  بین  عملیات  در  که  چرا  است.  واجب  شرط  المللی اش  بین 
آن  به  گرایش  امپریالیستی  سرمایه  و  دارند  وجود  مختلفی  خطرهای 
اما نیاز به ثبات در  بازار داخلی توجه کند. )22(  دارد که به ثبات در 
المللی  بین  عرصه  در  انباشت  از  کشیدن  دست  معنای  به  ملی  بازار 
و  جویی  رقابت  برای  بلکه  نمیکشند  دست  یک  هیچ  تنها  نه  نیست. 
برای سرکوب انقالب ها و اعتراضات مردمی، دستگاه نظامی شان را نیز 
سیستمهای  کردن«  »مدرنیزه  طرح  کلینتون  هیالری  میکنند.  تقویت 
میگوید  و  کرده  تشریح  را  آمریکا  تسلیحاتی 
رقابت و تنش میان آمریکا و چین را نمیتوان 
پیش  سرد«  جنگ  دوران  »کتاب  مبنای  بر 
ابزار  از  استفاده  حال  در  »دشمنان  زیرا  برد، 
جدیدی هستند که برای جنگیدن در منطقۀ 
خاکستری میان جنگ و صلح است.« )همانجا(

روابط جدید قدرت جهانی و جمهوری 
اسالمی

المللی،  بین  قدرت  روابط  در  تالطمات 
هرچه  را  اسالمی  جمهوری  درون  انسجام 
قدرتهای  از  یک  هر  میزنند.  برهم  بیشتر 
در  خود  »دستان«  یا  »البی«  امپریالیستی 
دارند.  را  اسالمی  جمهوری  حاکمه  هیئت 
امروزه چین دست باال را دارد و عالوه بر این 
مالی  و  مهم سرزمینی  امتیازهای  که صاحب 
متحدین  هم  سیاسی  سطح  در  است،  شده 
بیت  و  پاسداران  سپاه  در  را  خود  دالالن  یا 
نظامی  اقتصادی،  کانونهای  دیگر  و  خامنه ای 
اکنون  و  دارد  اسالمی  جمهوری  سیاسی  و 
جناح  سلطۀ  تحت  اسالمی  شورای  مجلس 
یک  با  را  آنها  چین  اگر  حتا  است.  »چینی« 
عقب  پا  با  و  بکشد  خود  سمت  به  دست 
ندارند. المللی  بین  اربابان  داشتن  جز  چاره ای  آنها  هم  باز  بزند، 

 
اقتصاد جمهوری اسالمی که اقتصادی سرمایه داری است، به علت  بسته 
الجرم  امپریالیستی،  سرمایه داری  جهانی  اقتصاد  به  نافش  بند  بودن 
نارضایتی  وجود  می افتد.  احتضار  به  آن،  سوی  از  تحریم  نتیجۀ  در 
جمهوری  داخلی  سیاسی  معضل  ترین  خطرناک  اجتماعی،  گستردۀ 
اسالمی،  جمهوری  اقتصاد  رسیدن  بست  بن  به  که  چرا  است.  اسالمی 
به  را  موقت  و  آواره  کارگران  و  کار  بی  جوانان  عظیم  جمعیت  و  فقر 
وجود  به  است.  شده  میانی  قشر  شدن  کوچکتر  باعث  و  آورده  وجود 
فاقد شغل و ورود جمعیت  از جوانان تحصیل کردۀ  بزرگی  آمدن قشر 
اجتماعی،  و  آموزشی  و  اقتصادی  فعالیت های  عرصۀ  به  زنان  عظیم 
انرژی بزرگی را به وجود آورده که نظام جمهوری اسالمی قادر به مهار 
خونین  سرکوب  تضادها،  و  خطرات  این  به  رژیم  رویکرد  نیست.  آن 
قشرهای تحتانی جامعه که در آمار اعدام جوانان اقشار تهیدست نمود 

گردابهای بحران جمهوری اســالمی 
تمام ناشــدنی است و رژیم مدام

ُ بر گرده مردم ســوار خواهد شــد تا 
غرق نشــود. اما بحران سیاسی

در آمریــکا هــم ادامه خواهد یافت و 
معلــوم نیســت چه روندی را طی

کرد.  خواهد 
نــه تنها جمهوری اســالمی در گرداب 

مهلکی اســت که در
ِ ایــران میچرخــد، بلکه خود این 

گرداب توســط گرداب چرخان بزرگتر
اوضاع جهان تشــدید میشود. از 

درون چنیــن وضعیتی اســت که باید
راه انقــالب کمونیســتی را باز کرد و 

از فرصــت عجز و ضعف دشــمنان
برای پیشــروی حداکثر اســتفاده را 

کرد.
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کارگری  جنبش  و  زنان  جنبش   فعالین  روشنفکران،  سرکوب  مییابد، 
در دل  دلهره  و  ایجاد هراس  و  و سیاسی  اجتماعی  دیگر جنبشهای  و 
قشرهای میانی است. اما هیچ دولتی نمیتواند با اتکای صرف به چماق 
سرکوب و مغز شویی ایدئولوژیک، جامعۀ تحت حاکمیتش را اداره کند 
راه  این تضاد  باید در مقابل  بنابراین جمهوری اسالمی  بماند.  پابرجا  و 
این  به  بستن  امید  جز  به  ندارد  حلی  راه  عمل  در  و  کند  اتخاذ  حلی 
معامله ای  در  و  شود  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  جای  به  بایدن  که 
سرمایه داری  نظام  و  شود  باز  برایش  تنفسی  راه  آمریکا،  و  چین  میان 
کند. تزریق  ایران  معتاد  اقتصاد  رگهای  به  سرمایه  مقداری  جهانی 

 
مدام  رژیم  و  است  ناشدنی  تمام  اسالمی  جمهوری  بحران  گردابهای 
در  سیاسی  بحران  اما  نشود.  غرق  تا  شد  خواهد  سوار  مردم  ُگرده  بر 
آمریکا هم ادامه خواهد یافت و معلوم نیست چه روندی را طی خواهد 
کرد. در صحنه بین المللی شاهد تداوم رقابت و تنش میان قدرت های 
این  روسیه  و  چین  با  را  روابطش  بایدن  هرچند  بود.  خواهیم  بزرگ 
اما  رقیب«،  چین  اما  است  خصم  »روسیه  که  است  کرده  تبیین  گونه 
هرچه  میان  )تضاد  سرمایه داری  اساسی  تضاد  تر  عمیق  دینامیکهای 
تصاحب  و  تملک  تر شدن  و هرچه خصوصی  تولید  تر شدن  اجتماعی 
آن(، مشخصا دینامیک آنارشی/ارگانیزاسیون این تبیین ها و سیاست ها 
دینامیک  این  داد.  خواهد  را شکل  قدرتها  میان  روابط  و  زده  برهم  را 
که  مییابد  بروز  امپریالیستی  دولتهای  میان  رقابت  تشدید  شکل  به 
میان  تنگاتنگ  رقابت  فشردۀ  و  اقتصاد  فشردۀ  اما  است  نزاعی سیاسی 
بلوکهای عظیم سرمایه در سطح جهان است که هر یک لنگر در یکی 
اسالمی  جمهوری  تنها  نه  پس  دارند.  امپریالیستی  کشورهای  این  از 
گرداب  این  خوِد  بلکه  میچرخد،  ایران  در  که  است  مهلکی  گرداب  در 
درون  از  میشود.  تشدید  جهان  اوضاع  بزرگتر  چرخان  گرداب  توسط 
از  و  کرد  باز  را  کمونیستی  انقالب  راه  باید  که  است  وضعیتی  چنین 
کرد. را  استفاده  حداکثر  پیشروی  برای  دشمنان  و ضعف  عجز  فرصت 
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درباره کودتای نظامیان دولت میانمار 
ژیال انوشه

اســت: حقیقــت  دو  دادن  نشــان  نوشــته  ایــن  از  هــدف 

ــم  ــلطۀ امپریالیس ــت س ــای تح ــر دولت ه ــم ب ــای حاک ــم، رژیم ه  یک
ــلطنت،  ــوری، س ــد )جمه ــی دارن ــوع حکومت ــه ن ــه چ ــن ک ــارغ از ای ف
نظامــی و ترکیبــی از اینهــا( و بــه طــور کلــی فــارغ از ایــن کــه بــه علــت 
تاریخچــه و فرآینــد شــکل گیــری شــان )در نتیجــۀ انقالب های شکســت 
ــا، جنگ هــای ضــد  خــورده، جنبش هــای بنیادگــرای اســالمی، کودتاه
اســتعماری، و حتــا نظیــر رژیــم ساندنیســت ها در نیکاراگوئــه ماحصــل 
جنگ هــای چریکــِی چــپ گرایانــه( چــه تفــاوت هایــی بــا هــم دارنــد یــا 
ایــن کــه مهره هــا و عناصــر ایــن رژیم هــا شــخصا دارای چــه خاســتگاه 
طبقاتــی بوده انــد )ماننــد خمینــی طلبــه بودنــد یــا ماننــد اردوغــان الت 
محلــۀ قاســم پاشــای اســتانبول یــا افســران ارتش ماننــد قذافــی در لیبی 
و ســروان ســانکارا در برکینــا فاســو و غیــره( و در »جوانــی« چــه آمالی را 
دنبــال می کردنــد، دارای خصلــت طبقاتی جهانشــمول یکســانی هســتند.

ــتم  ــع سیس ــه تاب ــت ک ــمول آن اس ــت جهانش ــن خصل ــت ای  دوم، عل
ــکل  ــد ش ــتند. فرآین ــی هس ــم جهان ــرمایه داری- امپریالیس ــِد س واح
ــن  ــای کالن ای ــه و حرکت ه ــوای محرک ــر ق ــت تاثی ــان  تح ــری ش گی
ــی  ــن سیســتم جهان ــای حــرکات ای ــر بن ــوده اســت و در زی سیســتم ب
ــرار دارد کــه رقابت/جنــگ میــان  تضــاد اساســی عصــر ســرمایه داری ق
ــد  ــر میخیزن ــا از آن ب ــن  انقالب ه ــتی و همچنی ــای امپریالیس قدرت ه
ــه اســتقرار کشــورهای سوسیالیســتی  ــرن بیســتم انقالب هــا ب – و در ق
ــرمایه داری  ــلطۀ س ــان از س ــی از جه ــای مهم ــدن بخش ه ــا ش و ره
امپریالیســتی منجــر شــدند و هــر دو رخــداد، یعنــی جنگ هــای 
جهانــی امپریالیســتی و پیــروزی انقالب هــای سوسیالیســتی، در شــکل 
گیــری دولــت در کشــورهای تحــت ســلطۀ امپریالیســم تاثیــر بــه ســزا 
ــت  ــای تح ــۀ دولت ه ــه هم ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــن ب ــته اند. ای داش
ــی و  ــای داخل ــا ضرورت ه ــع، ب ــر مقط ــان، در ه ــم هایش ــلطه و رژی س
ــت  ــا اهمی ــی ب ــا در مناطق ــی از آنه ــد. برخ ــانی مواجهن ــی یکس جهان
ــرای قدرت هــای امپریالیســتی  جغرافیــای سیاســی و اقتصــادی مهــم ب
ــای  ــا ضرورت ه ــن، ب ــر. بنابرای ــر، خی ــی دیگ ــد و برخ ــکل گرفته ان ش
ــای  ــا جواب ه ــه آنه ــد و ب ــی مواجهن ــی مختلف ــن الملل ــی و بی داخل
ــز  ــان نی ــری ش ــکل گی ــه ش ــا، تاریخچ ــد. مضاف ــز نمی دهن ــان نی یکس
ــای  ــا و ضرورت ه ــه تضاده ــه ب ــت ک ــن جه ــی را در ای فشــارهای معین
مقابــل پایشــان چــه جــواب هایــی بدهنــد و چــه جــواب هایــی 
ــر  ــه ه ــا پاســخ هایشــان ب ــد. ام ــال می کن ــز اعم ــد نی ــد بدهن می توانن
ضــرورِت خــرد و کالن، بــه طــور کلــی، بایــد هــم جهــت بــا ضرورت های 
کالن سیاســی و اقتصــادی سیســتم ســرمایه داری امپریالیســتی باشــد 
کــه از آن برآمده انــد و بندنافشــان بــه آن متصــل اســت. در غیــر 
ــوند.      ــتم می ش ــرای کل سیس ــی ب ــه معضل ــل ب ــورت، تبدی ــن ص ای

بــا توجــه بــه ایــن نــکات نگاهــی کنیــم بــه کودتــای نظامیــان میانمــار 
ــد و  ــت گرفتن ــه دس ــدرت را ب ــه 2021  ق ــه روز اول فوری ــه( ک )برم
آنــگ ســان ســوچی و دیگــر حاکمــان غیرنظامــی را بازداشــت کردنــد. 

ــن  ــرال می ــرد ژن ــالم ک ــش اع ــت ارت ــورد حمای ــوِن م ــدۀ تلویزی گوین
ــور را در  ــال اداره کش ــدت یکس ــه م ــش ب ــس ارت ــگ، رئی ــگ هلین آن
دســت خواهــد داشــت و بعــد دوبــاره »دموکراســی« را بازخواهــد 
ــان  ــی زمامــداری می ــد. و منظــورش از دموکراســی، گــردِش فصل گردان
باندهــا و جناح هــای مختلــف حاکمیــت اســت و هــدف اصلــی آن 
ــدیدتر  ــتثمار ش ــتم و اس ــدید س ــرایط تش ــش« در ش ــن »آرام تضمی
ــوری  ــان جمه ــرای نظامی ــا ب ــن کودت ــاال ای ــردم. احتم ــای م توده ه
اســالمی نیــز اهمیــت دارد و در حــال رصــد کــردن واکنش هــای 
ــه آن هســتند. ــژه واکنش هــای بیــن المللــی نســبت ب ــه وی مختلــف، ب

 نظامیــان میانمــار ماننــد نظامیــان ایــران آدمکشــان حرفــه ای هســتند 
کــه خــود را »ضــد« اســتعمار و »مســتقل« از قدرت هــای بــزرگ 
امپریالیســتی معرفــی می کننــد، امــا در واقــع آنهــا دالالِن تابــع الزامــات 
همــان نظام ســرمایه داری امپریالیســتی هســتند کــه ادعای »اســتقالل« 
از آن دارنــد و  کودتاهــا کــه گاه بــه قلــع و قمــع همدستانشــان منجــر 
ــرای حفــظ حاکمیــت ارتجاعــی شــان. الزم  می شــود، تالشــی اســت ب
ــا  ــه ســال های 1960 ت ــه ذکــر اســت کــه نظامیــان میانمــار در فاصل ب
ــن  ــه ای ــد و ب ــم دیده ان ــوروی تعلی ــی ش ــای نظام 1970 در آکادمی ه
اعتبــار، تبارشــان بیشــتر شــبیه نظامیانــی اســت کــه بــا کودتــای »هفت 
ــد. ــت گرفتن ــه دس ــدرت را ب ــتان ق ــل 1978 در افغانس ــور« در آوری ث

ــار،  ــای میانم ــن رخــداد، ورای ویژگی ه ــف ای ــب مختل در بررســی جوان
تصویــر آشــنایی کــه خصلــت جهانشــمول  شــکل گیــری قشــر 
حاکمیــت در کشــورهای تحــت ســلطه در قــرن بیســتم اســت، ظاهــر 
ــژه  ــه وی ــرن بیســتم ب ــرا در ق ــرن بیســتم« زی ــم »ق می شــود. می گویی
ــی  ــوای محرکــۀ سیســتم جهان ــی اول و دوم، ق پــس از جنگهــای جهان
ســرمایه داری امپریالیســم تاثیــر تعییــن کننــده در شــکل گیــری 
دولت هــای مــدرِن تحــت ســلطه در ایــن کشــورها داشــتند. دولتهایــی 
کــه متفــاوت از وابســتگِی اســتعماری بودنــد و رژیم هــای حاکــم 
ــتعمار  ــاندۀ اس ــت نش ــای دس ــه رژیم ه ــبت ب ــا، نس ــت ه ــن دول ــر ای ب
ــن  ــد.)1(  همچنی ــوردار بوده ان ــر اســتقالل سیاســی برخ ــن، از ظاه که
ایــن رژیم هــا بــر خــالف رژیــم هــای دســت نشــاندۀ امپراتــوری هــای 
اســتعماری، عمدتــا، هرچنــد نــه منحصــرا، نه از میــان قشــرهای مالکین 
و فئودال هــا بلکــه از میــان قشــرهایی برخاســته و شــکل گرفته انــد کــه 
محصــول رشــد ســرمایه دارِی وابســته بــه سیســتم جهانــی ســرمایه داری 
ــه  ــت حاکم ــم و هیئ ــرمایه داری حاک ــه س ــد. طبق ــتی بوده ان امپریالیس
ــای سیســتم  ــر بســتر دینامیک ه ــلطه، ب ــن کشــورهای تحــت س در ای
ســرمایه داری امپریالیســتی و تحــت تاثیــر آن شــکل گرفته انــد و اقتصــاد 
کشــورهای تحــت حاکمیتشــان را ماننــد مقاطعه کاراِن واســطه گــر اداره 
می کننــد و چنیــن رابطــه ای بــا سیســتم ســرمایه داری جهانــی دارنــد. و 
بــه اعتبــار چنیــن رابطــه ای، ســرمایه داران بوروکرات-کمپــرادور خوانــده 
شــده اند. آنهــا کشــور را تنهــا می تواننــد بــا اســتفاده از دســتگاه عریــض 
ــا سیاســت های  ــد کــه ب ــد. هرچن ــل ســرکوب امنیتــی اداره کنن و طوی
ــرای خــود  ــم پایگاهــی را ب ــردم ه ــای م ــان توده ه ــرور، از می ــی پ حام
ایجــاد می کننــد، امــا شــکاف طبقاتــی و فاصلــه فقــر و ثــروت، مجــال 
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ــات  ــد انتخاب ــی مانن ــای سیاس ــذاری ترفنده ــر گ ــرای تاثی ــادی ب زی
ادواری و جنــاح بــازی را نمی دهــد و اغلــب داغ و درفــش حــرف 
ــل  ــک گس ــور ی ــوع ادارۀ کش ــن ن ــد. ای ــت داری می زن اول را در حکوم
مهــم و انفجــاری اســت و بخشــی از ســاختار گریــز ناپذیــر کشــورهای 
ــته از  ــرا برخاس ــر« زی ــز ناپذی ــم »گری ــت. می گویی ــلطه اس ــت س تح
ــرمایه دارِی  ــط اقتصــادی س ــِی آن اســت. رواب ــط اقتصــادی زیربنای رواب
ــات دائمــِی ســرمایه خارجــی  ــد تزریق ــه فقــط نیازمن وابســته ای کــه ن
ــه  ــواره ب ــته و اقتصــاد هم ــی داش ــی نازل ــه انســجام درون هســتند، بلک
شــکل معــوج یــا مفصــل در رفتــه و بســیار نامــوزون توســعه می یابــد و 
کارکــردش تابــع نیازهــا و ضرورت هــای حداکثــر ســودآورِی بلوک هــای 
ــرگاه  ــه لنگ ــی ک ــای عظیم ــت. بلوکه ــان اس ــرمایه در جه ــم س عظی
ــت و  ــتی اس ــرمایه داری امپریالیس ــزرگ س ــور ب ــد کش ــان در چن هایش
ــرار دارد.  ــرمایه داری ق ــِی س ــز مال ــت مراک ــم در دس ــورها ه در آن کش
ــورهای  ــای کش ــی رژیم ه ــت اساس ــه خصل ــت ک ــی اس ــن روابط چنی
ســرمایه دارِی تحــت ســلطه امپریالیســم را تعییــن می کند -- فــارغ از این 
کــه شــکل های حکومتــی شــان جمهــوری اســت یــا ســلطنت، دینمــدار 
اســت یــا بــه ظاهــر ســکوالر. تفــاوت میــان شــکل های حکومتــِی طبقات 
حاکمــه در کشــورهای تحــت ســلطه می توانــد مهــم و گاه بســیار مهــم 
باشــد، امــا اساســا جبر برخاســته از ســاختاری کــه توســط دینامیک های 
ــد.  ــا را شــکل می ده ــود، آنه ــد می ش ــد و بازتولی ــا تولی ــی مرتب زیربنای
نمونه هــای کنونــی اش همیــن رژیــم نظامیــان میانمــار و رژیــم نظامیان/

روحانیــت در جمهــوری اســالمی ایــران و پیــش ازآن، ســلطنت پهلــوی.  
انــواع  ایــران ســر در آخــور  نظامیــان  ماننــد  میانمــار  نظامیــان 
ــان  ــی ش ــای اصل ــی از راهکاره ــد و یک ــتی دارن ــای امپریالیس قدرت ه
ارتــزاق از شــکاف و تنازعــات میــان آنهــا اســت و ســعی می کننــد بقــای 
ــن  ــا آن دیگــری تضمی ــن و گاه دوســتی ب ــر ای ــه ب ــا تکی خــود را گاه ب
کننــد. چــرا کــه اغلــب پایــۀ قابــل اتکایــی در میــان مــردم ندارنــد. امــا 

ــرای حاکمــان  ــزرگ، در عیــن حــال کــه ب شــکاف میــان قدرت هــای ب
ــر و  ــاوی خط ــد، ح ــا می کن ــت مهی ــلطه فرص ــت س ــورهای تح کش
ــت ســپر حفاظتــی  ــا، در ازای دریاف ــم ه ــن رژی ــز هســت. ای ــد نی تهدی
ــای  ــه قدرت ه ــی ب ــرزمینی عظیم ــادی و س ــازات اقتص ــی، امتی و دفاع
امپریالیســتِی »دوســت« می دهنــد و بهــای ایــن نــوع روابــط را 
ــب  ــر و عق ــالق فق ــن دربات ــر رفت ــه فروت ــا هرچ ــردم ب ــای م توده ه
ــران،  ــان ای ــد نظامی ــم مانن ــار ه ــان میانم ــد. نظامی ــی می پردازن ماندگ
ــن  ــت آهنی ــردن مش ــان ک ــرای پنه ــود ب ــی خ ــر نظام ــرکای غی از ش
ــوم آنــگ ســان ســوچی،  ــد. همیــن خان امنیتــی شــان اســتفاده کرده ان
در هشــت ســال گذشــته چنیــن نقشــی را  ایفــا کــرد و حتــا کســانی 
ــرد. ــرمنده ک ــد، ســخت ش ــل داده بودن ــح نوب ــزه صل ــه او جای ــه ب را ک

ــه  ــزی را در کارنام ــرکوب و خونری ــر از س ــخ پ ــار تاری ــان میانم نظامی
ــه  ــه ب ــری ک ــال 1988 خیزشــی سراس ــد. در 8 اگوســت س ــود دارن خ
ــن«  ــی وی ــرال »ن ــتبدادِی ژن ــم اس ــروف اســت، رژی ــزش 8888 مع خی
ــه  ــود را ب ــدرت رســیده ب ــه ق ــا ب ــق کودت ــال  1962 از طری ــه در س ک
ــاز  ــجویی آغ ــکال دانش ــت رادی ــا حرک ــزش ب ــن خی ــت. ای ــش گرف چال
ــن  ــوزان و معلمی ــش آم ــر، از دان ــی دیگ ــار ناراض ــپس اقش ــد و س ش
ــه  ــز ب ــی را نی ــی بودای ــای مذهب ــتاران و جریان ه ــکان و پرس ــا پزش ت
میــدان آورد. تنهــا جریــان ســازمان یافتــه در میــان ایــن نیروهــا، حــزب 
ــدت  ــه ش ــزش را ب ــن خی ــش ای ــود. ارت ــوچی ب ــان س ــگ س ــوم آن خان
ســرکوب کــرد بــه طــوری کــه خیابانهــای رانگــون )پایتخــِت آن زمــاِن 
برمــه( خونیــن شــد. بســیاری از جوانــان مبــارز کشــته و ناپدیــد شــدند. 

ــری  ــای مهیــب ت ــه کودت ــود، دســت ب ارتــش کــه پیشــاپیش حاکــم ب
ــم  ــراری نظ ــورای برق ــپس »ش ــتعفا داد و س ــن اس ــی وی ــرال ن زد و ژن
ــام  ــه ن ــری ب ــروف دیگ ــتبد مع ــت مس ــت ریاس ــت« تح ــون دول و قان
ــا  ــه ســال های 1960 ت ــان شــوی  Than Shwe )کــه در فاصل ــرال ت ژن
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ــکیل  ــود( تش ــده ب ــم دی ــوروی تعلی ــی ش ــای نظام 1970 در آکادمی ه
ــی  ــه نام ــرا برم ــر داد زی ــار تغیی ــه میانم ــه را ب ــام برم ــه داد. او ن کابین
ــر آن  ــد ب ــه از هن ــگام جــدا شــدن برم ــا هن ــه اســتعمار بریتانی ــود ک ب
ــاره  ــدرت کن ــال 2011 از ق ــوی در س ــان ش ــرال ت ــود.)2(  ژن ــاده ب نه
ــورت  ــات ص ــق انتخاب ــدرت از طری ــال ق ــا انتق ــازه داد ت ــت و اج گرف
ــرای  ــی ب ــوم ســوچی و حــزب »اتحــاد مل ــال 2012 خان ــرد. در س بگی
ــا ایــن وصــف، مقــام  ــات پارلمانــی شــدند. ب ــده انتخاب دموکراســی« برن
ریاســت جمهــوری در اشــغال دســت نشــاندۀ ژنــرال تــان شــوی مانــد. 
بخشــی از مذاکــرات انتقــال قــدرت )کــه در واژه نامه هــای محاکــم بیــن 
ــروت  ــان و ث ــظ ج ــه اســت( حف ــام گرفت ــی« ن ــت انتقال ــی »عدال الملل
ــود. او اکنــون در  ــرال و اطرافیــان نظامی/امنیتــی میلیــاردرش ب ایــن ژن
 Naypyidaw ــداو ــهر نایپی ــد، در ش ــت جدی ــی در پایتخ ــرج و باروی ب
زندگــی می کنــد و همــراه بــا خانــواده اش بــر امپراتــوری ثــروت 
ــرد  ــع زم ــران مناب ــتثمار کارگ ــه از اس ــت ک ــه زده اس ــی تکی عظیم
ــت.  ــت آورده اس ــه دس ــدر ب ــواد مخ ــارت م ــار و تج ــمال میانم در ش

دموکراسی سوچی

»دموکراســِی« میانمــار در ســال 2010 بــا آزادی آنــگ ســان ســوچی از 
حصــر خانگــی طوالنــی و ســپس انتخــاب وی بــه ریاســت دولــت میانمار 
شــروع شــد. واقعیــت آن اســت کــه مبــارزات اقشــار مختلــف اجتماعــی، 
ــده را در  ــش عم ــای چــپ، نق ــان ه ــارزات مســلحانۀ جری ــه مب از جمل
ــا، هیــچ تغییــر کیفــی در  ــدن حکومــت نظامیــان داشــت. ام عقــب ران
حیــات سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی کشــور بــه ســود اکثریــت مردم 
میانمــار بــه وجــود نیامــد. هرچنــد کــه بــه معنــای تخفیف ســرکوب های 
سیاســی بــه ویــژه در ارتبــاط بــا جنــاح غیــر نظامــِی طبقــۀ حاکمــه بــود 
ــت  ــه دس ــداری را ب ــت در زمام ــق دخال ــش ح ــوچی و حزب ــم س و خان
ــردم  ــام م ــل ع ــا قت ــوچی، ب ــان س ــگ س ــم آن ــد. در دوران رژی آوردن
روهینگیــا و ســکوت وی در قبــال ایــن کشــتار مواجهیــم. ارتــش میانمــار 
ــگ ســان ســوچی  ــه شــد و آن ــه محاکم در ســال 2019 در دادگاه اله
کــه در دوران حصــر خانگــی اش بــه »مانــدالی« میانمــار معــروف شــده 
ــش و اخــراج  ــه دســت ارت ــا ب ــود، از نســل کشــی مســلمانان روهنگی ب
صدهــا هــزار نفــر از مــردم روهنگیــا از میانمــار، حمایــت کــرد و اعــالم 
ــع  ــود. در واق ــا »تروریســت هــا« الزم ب ــرد ب ــرای نب ــدام ب ــن اق کــرد ای
ــرای ارتــش جنایتــکار میانمــار محبوبیتــی را کــه  ایــن نســل کشــی، ب
طالبــش بــود در میــان اکثریــت بودایــی ایــن کشــور بــه دســت آورد.)3(

ــه تنهــا از کشــتار و اخــراج جمعــی مــردم  ــدال« ن ــوم ســوچی »مان خان
ــی  ــادی نئولیبرال ــت های اقتص ــه سیاس ــرد، بلک ــت ک ــا حمای روهنگی
ــل  ــار تحمی ــردم میانم ــه م ــاختاری« ب ــوان »اصالحــات س را تحــت عن
کــرد. اقداماتــی کــه یــک ســوم جمعیــت کشــور را بــه زیــر خــط فقــر 
ــد  ــوط تولی ــیاری از خط ــا، بس ــازی ه ــی س ــق خصوص ــد و از طری ران
کشــاورزی و صنعــت از بیــن رفتنــد و دســت ســرمایه داران مالــِی 
ــاز  ــازی و ســاختن مناطــق آزاد تجــاری ب ــک س ــق بان خارجــی از طری
ــع طبیعــی آن مثــل  ــف کشــور و مناب گذاشــته شــد. بخش هــای مختل
گوشــت شــکار میــان باندهــای مختلــف ارتشــی و امنیتــی و وابســتگان 
ــۀ خــود دالالن مافیایــی  ــه نوب بــه حکومــت تقســیم شــد و هــر یــک ب
وابســته بــه شــرکت های بــزرگ ســرمایه دارِی چینــی و هنــدی و 
ــی  ــکاری و شــکاف طبقات ــر و بی ــی هســتند. نتیجــه، گســترش فق غرب
بیســابقه همــراه بــا تــداوم ســرکوب مخالفیــن بــه دســت نظامیــان بــود. 
ــا حمایــت »دموکراســی«  ــار، همــۀ اینهــا ب ــا ایــن تفــاوت کــه ایــن ب ب

ــه  ــی ب ــی خواه ــز از دموکراس ــا نی ــه آنه ــش ک ــوچی و حزب ــم س خان
غــارت اقتصــادی میانمــار و مــردم آن روی آورده انــد، انجــام شــد.

فاکتــور قابــل توجــه و مهــم دیگر این اســت که نقــل و انتقــاالت قدرت و 
تغییــر درصدهــای نظامی/امنیتــی و غیــر نظامی/مدنــی در رژیــم میانمار، 
ارتبــاط زیــادی بــا رقابت هــای میــان امپریالیســم آمریــکا و هنــد و ژاپــن 
ــرقی دارد. ــوب ش ــیای جن ــۀ آس ــر منطق ــر س ــن ب ــم چی ــا امپریالیس ب

رقابت میان امپریالیست ها

وال اســتریت جورنــال یکــی از نشــریات وابســته بــه طبقــات حاکــم در 
آمریــکا، کودتــای نظامــی در میانمــار را »اولیــن چالــش غیــر منتظــره 
چیــن بــه آمریــکای بایدن« دانســت و نوشــت: »ایــن تصاحب قــدرت، که 
در پــس زمینــۀ رقابــت در حــال افزایــش ایــاالت متحــده و چیــن صورت 
می گیــرد ... میانمــار را بــه خــط مقــدم  رقابــت ژئوپلیتیکــِی فزاینــده ای 
ــد.« )4( ــت میران ــان اس ــان در جری ــری جه ــب رهب ــرای کس ــه ب ک

ــکا و چیــن، هنــگام تصویــب قطعنامــه ســازمان  کشــمکش میــان آمری
ملــل در محکــوم کــردن کودتــای نظامــی میانمــار نیــز جلــوه گــر شــد. 
چیــن حاضــر نشــد ایــن کودتــا را محکــوم کنــد و صرفــا آن را »تغییــر 
ــن  ــه طرفی ــه هم ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــد و اب ــه« خوان ــم در کابین مه
»اختالفــات خــود را بــه درســتی مدیریــت کننــد«. امــا در نهایــت مجبور 
بــه امضــای قطعنامــه ســازمان ملــل بــه جــای وتــوی آن شــد. از ایــن 
ــان میانمــار وابســته  ــت کــه نظامی ــوان نتیجــه گرف کشــمکش ها نمی ت
بــه چیــن هســتند. بلکــه بیشــتر نشــانۀ محاســبات امپریالیســتی چیــن 
ــی  ــتر اوضاع ــر بس ــادی اش، ب ــی و اقتص ــای سیاس ــود و زیان ه در س
ــا  اســت کــه میانمــار تبدیــل بــه عرصــه ای از رقابت هــای ژئوپلتیکــی ب
آمریــکا و متحدیــن آمریــکا در حوزه آســیای جنوب شــرقی شــده اســت.   

ــه ســمت  ــی ب ــت نظام ــار از حاکمی ــال میانم ــکا، انتق امپریالیســم آمری
»دموکراســی« در ســال 2010 را بــه عنــوان یــک پیــروزی اســتراتژیک 
بــرای واشــنگتن در حیــاط خلــوت چیــن می دانســت. نظامیــان 
ــود  ــای خ ــد، دره ــن بودن ــروی های چی ــران پیش ــه نگ ــم ک ــار ه میانم
را بــه روی روابــط دیپلماتیــک و تجــاری بــا غــرب گشــودند. امــا 
ــگرف  ــرات ش ــال  2012 تغیی ــه س ــبت ب ــن نس ــِی چی ــت جهان موقعی
کــرده و روابــط اقتصــادی میانمــار و چیــن نیــز گســترش یافتــه اســت. 
ســلطه بــر میانمــار بــرای چیــن کــه در همســایگی آن اســت، دروازه ای 
اســتراتژیک بــه اقیانــوس هنــد ارائــه می دهــد. عــالوه بــر ایــن، میانمــار 
ــت.  ــا ارزش اس ــع ب ــایر مناب ــوار و س ــی و ال ــام زیرزمین ــواد خ ــع م منب
ــچ  ــه هی ــان ک ــون ن ــتان ی ــن از اس ــت و گاز چی ــال نف ــه انتق خــط لول
خروجــی دریایــی نــدارد، الجــرم بــرای رســیدن بــه خلیــج بنــگال بایــد 
از میانمــار بگــذرد. ایــن مســیر بخــش مهمــی از داالن اقتصــادی  »یــک 
راه یــک کمربنــد« چیــن اســت کــه از طریــق اتصــاالت جــاده ای و ریلــی 
گســترش زیــادی خواهــد یافــت. یــون نــان، تــا چنــدی پیــش از مناطــق 
عقــب افتــاده چیــن بــود امــا اکنــون در حــال تبدیــل شــدن بــه یکــی از 
محورهــای اقتصــادی و سیاســی »یــک کمربند یک راه« اســت و ســرپلی 
ــرقی  ــوب ش ــه جن ــه کل منطق ــن ب ــردن چی ــتراتژیک در متصــل ک اس
ــج  ــه خلی ــار ...( و ب ــد، میانم ــام، تایلن ــوس، ویتن ــورهای الئ ــیا )کش آس
ــایگی  ــه، همس ــود. در نتیج ــوب می ش ــد محس ــوس هن ــگال و اقیان بن
ــی مهــم  ــرای چیــن هــم از نظــر توســعۀ اقتصــادی داخل ــا میانمــار ب ب
ــی اش. ــوذ اقتصــادی و سیاســِی جهان ــرای گســترش نف اســت و هــم ب

ــزرگ«  ــای ب ــایی و »بازی ه ــِر جهانگش ــتی درگی ــورهای امپریالیس کش
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ــرای وابســته  ــی را ب ــا سیاســت های متفاوت ــدام از آنه ــر ک هســتند و ه
کــردن نیروهــای قدرتمنــد درون حاکمیــت هــر کشــور دارنــد. مقامــات 
ــر امــور  ــی کــه هیــالری کلینتــون وزی آمریکایــی در دوره اوبامــا و زمان
خارجــه بــود گمــان می بردنــد بــا انتقــال قــدرت از نظامیــان بــه جنــاح 
ــه  ــن را ب ــوذ چی ــوچی، نف ــوم س ــزب خان ــار وح ــی در میانم ــر نظام غی
ــرمایه گذاری های  ــا ورود س ــتند ب ــد داش ــا امی ــد. آنه ــش گرفته ان چال
ــاراک  ــه میانمــار، فرآینــد »دموکراتیزاســیون« تقویــت شــود. ب ــی ب غرب
ــه  ــه در ســال 2012 ب ــود ک ــکا ب ــوری آمری ــن رئیــس جمه ــا اولی اوبام
میانمــار ســفر کــرد و چیــن اعضــای حــزب حاکــم و خانــوم ســوچی را 
بــه پکــن دعــوت کــرد. »انیســتیتوی اســتراتژی و سیاســت« مســتقر در 
ــار  ــتمداران میانم ــن از سیاس ــت چی ــمی دول ــای رس ــار، دعوت ه میانم
و رهبــران دینــی و خبرنــگاران آن کشــور از ســال 2013 بــه ایــن ســو 
ــه طــور مکــرر  ــه هــزار مــورد تخمیــن زده اســت. چیــن ب را نزدیــک ب
قطعنامه هــای ســازمان ملــل در محکومیــت کشــتار مــردم روهنگیــا را 
ــرده  ــو ک ــی کشــورها« وت ــور داخل ــت در ام ــدم دخال ــوان »ع تحــت عن
ــته  ــال گذش ــه در ده س ــی ک ــرمایه گذاری های ــتر س ــت. )5( بیش اس
ــد و  ــن و هن ــن و ژاپ ــی از چی ــرمایه های ــت، س ــده اس ــار ش وارد میانم
کــره جنوبــی بــوده اســت. نظامیــان میانمــار روابــط بســیار نزدیکــی بــا 
هنــد کــه رقیــب سرســخت چیــن اســت، دارنــد و آنــگ ســان ســوچی 
پــروژۀ ســرمایه گذاری های  از نظامیــان حامــی  بیــش  او  و حــزب 
ــد. افســران  ــی »کمربنــد- راه« بوده ان ــروژۀ بیــن الملل ــزرگ چیــن و پ ب
ــش  ــد و ارت ــی می بینن ــات نظام ــد تعلیم ــط هن ــار توس ــش میانم ارت
ــان دو  ــرزی می ــوار م ــه در ن ــد را ک ــت هن ــد دول ــن ض ــار مبارزی میانم
کشــور فعالیــت می کننــد، بارهــا کــت بســته تحویــل دولــت هنــد داده 
اســت. ارتــش میانمــار و هنــد، بارهــا علیــه مبارزیــن »ناگالنــد« کــه از 
ــترک  ــات مش ــه عملی ــت ب ــتند دس ــد هس ــتم هن ــت س ــای تح ملت ه
زده انــد. چیــن هــم بــه شورشــیان منطقــه »آراکان« کــه در نــوار مــرزی 
ــد،  ــار می کنن ــش میانم ــه ارت ــزرگ علی ــای ب ــن عملیات ه میانمار-چی
ــش آراکان« )آ آ(  ــن »ارت ــد. )6( مبارزی ــلیحاتی می کن ــای تس کمک ه
در ایالــت راخیــن دائمــا تــالش کرده انــد تــا در مســیر روخانــه کاالدان 

ــار و  ــترک میانم ــای مش ــرای پروژه ه ــح الزم ب ــت مصال ــع از حرک مان
ــدر  ــردن بن ــل ک ــش متص ــه هدف ــروژه ای ک ــخصا پ ــوند. مش ــد ش هن
ــد از  ــکی هن ــۀ خش ــزورام« در نقط ــۀ »می ــه منطق ــد ب ــه در هن کلکت
ــت.  ــار اس ــان در میانم ــت راخ ــت از ایال ــروی ترانزی ــاد راه ــق ایج طری
ــد کــه دولت هــای حاکــم در کشــورهای  ــوان دی ــن ترتیــب می ت ــه ای ب
تحــت ســلطه، نــه تنهــا توســط قــوای محرکــۀ صرفــا اقتصــادِی 
تاثیــر سیاســت ها  بلکــه همچنیــن تحــت  ســرمایه داری جهانــی 
و فشــار رقابــت میــان قدرت هــای امپریالیســتی جهانــی، رقابــت 
قدرت هــای منطقــه ای، شــکل می گیرنــد. عرصــه جهانــی تعییــن 
کننــدۀ روندهــای مهــم در درون هــر کشــور اســت. حتــا فرآینــد 
شــکل گیــری طبقــۀ حاکمــۀ هــر کشــور و سیاســت هایــی کــه بــرای 
ــرا  ــه منحص ــا )و ن ــت و عمدت ــد، در نهای ــش می گیرن ــداری در پی زمام
ــی  ــۀ جهان ــوالت عرص ــک و تح ــط دینامی ــه( توس ــر لحظ ــه در ه و ن
ــد  ــا برآین ــد عمدت ــک کشــور رخ می ده ــه در ی ــن میشــود. آن چ تعیی
قــوای محرکــۀ جهانــی اســت کــه در کنــش و تعامــل بــا ویژگی هــای و 
خصوصیــات تاریخــی و جغرافیایــی هــر کشــور بــه نمایــش در می آینــد.

موضع گیری جمهوری اسالمی 

جمهــوری اســالمی تــا کنــون از موضــع گیــری رســمی در مــورد کودتای 
ــر  ــف ه ــای مختل ــای جناح ه ــت. روزنامه ه ــرده اس ــز ک ــار پرهی میانم
ــی و مصلحت هــای داخلــی شــان آن  ــه ســوگیری های جهان یــک بنــا ب
ــد و  ــش« خواندن ــوچی و طرفداران ــوم س ــتگیری خان ــا »دس ــا ی را کودت
ســوچی را بــه خاطــر »قتــل عــام مســلمانان روهنگیــا« محکــوم کردنــد. 
ــر نوشــت:  ــوز در توییت ــایت مشــرق نی )7( و »کارشــناس سیاســی« س
ــوم ســوچی در میانمــار و تســلط بیشــتر چیــن  »ســرنگونی دولــت خان
ــاالت  ــرای ای ــردی ب ــی و راهب ــک شکســت اطالعات ــاالکا ی ــه م ــر تنگ ب
ــن در  ــکا و چی ــن آمری ــن بی ــرد نوی ــگ س ــک جن ــاز ی ــده و آغ متح
ابتــدای مســیر "جاده-کمربنــد" اســت.« البتــه ایــن »متخصــص« ماجــرا 
ــه میانمــار  را کامــال عوضــی نوشــته اســت زیــرا تنگــۀ مــاالکا ربطــی ب
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نــدارد و تنگــه ای اســت کــه میــان کشــورهای مالــزی و اندونــزی قــرار 
ــان  ــد. نظامی ــن متصــل می کن ــای چی ــه دری ــد را ب ــوس هن دارد و اقیان
ــالش  ــت ت ــه سالهاس ــه فقی ــت مطلق ــداران و والی ــپاه پاس ــوک س مفل
ــه  ــه تنگ ــتگی ب ــه از »وابس ــد ک ــع کنن ــن را قان ــت چی ــد دول می کنن
مــاالکا« خــود را خــالص کــرده و بــرای خــالص شــدن از این وابســتگی، 
ــود را  ــع خ ــاز صنای ــورد نی ــه م ــواد اولی ــرژی و م ــن ان ــیرهای تأمی مس
ــوان یکــی از گزینه هــا انتخــاب  ــه عن ــز ب ــران را نی گســترش دهــد و ای
کنــد تــا بتوانــد دسترســی پایــدار بــه منابــع عظیــم نفــت و گاز ایــران 
داشــته باشــد و بــرای انتقــال ایــن منابــع بــه چیــن، در زیرســاخت های 
الزم در ایــران ســرمایه گذاری کنــد. رویاهــای مشــابه را نظامیــان 
ــان  ــی می ــه، رقابت ــن زمین ــد و در ای ــر پرورانده ان ــم در س ــار ه میانم
ــت. ــوده اس ــان ب ــور در جری ــان آن کش ــر نظامی ــان و غی ــاح نظامی جن

جمعبندی کنیم:
ــار  ــان میانم ــالمی و نظامی ــوری اس ــان جمه ــه و نظامی ــت حاکم هیئ
ــه ای و  ــای منطق ــا ویژگی ه ــا ب ــد ام ــانی دارن ــی یکس ــت طبقات خصل
ــا و در  ــی ارتجاعــی، عمدت ــاوت. گــروه بندی هــای حکومت تاریخــی متف
ــک  ــای ی ــرج و مرج ه ــا و ه ــا و ضرورت ه ــاکش نیازه ــت، در کش نهای
ــن  ــر ای ــم ب ــای حاک ــه قدرت ه ــی ک ــت های ــی و سیاس ــتم جهان سیس
ــم در  ــر ه ــن ام ــد. ای ــکل می گیرن ــد، ش ــش می گیرن ــتم در پی سیس
ــق  ــا طب ــی دوم و عمدت ــگ جهان ــد از جن ــه بع ــی ک ــم های ــورد رژی م
ــا امپریالیســت های  ــی در اتحــاد ب نقشــه های امپریالیســت های آمریکای
اروپایــی شــکل گرفتنــد )نظیــر رژیــم شــاه( مصــداق دارد و هــم در مورد 
ــه از قضــا خــود را ضــد اســتعماری و »سوسیالیســت«  ــی ک ــم های رژی
می خواندنــد و در دوره »جنــگ ســرد«، در چارچــوب حرکت هــای 
ــال 1956 و  ــس از س ــوروی )پ ــیدۀ ش ــه دوران رس ــازه ب ــم ت امپریالیس
ــورهای  ــوذش در کش ــترش نف ــرای گس ــرمایه داری در آن( ب ــای س احی
ــا امپریالیســم آمریــکا و متحــدان اروپایــی  تحــت ســلطه و در رقابــت ب
ــتها در  ــم ساندنیس ــث، رژی ــای بع ــر رژیم ه ــد )نظی ــکل گرفتن اش، ش
ــتان(.  ــق افغانس ــک خل ــزب دمکراتی ــاح ح ــر دو جن ــا ه ــه، ی نیکاراگوئ
چنیــن نیســت کــه ایــن دولت هــای تحــت ســلطه و رژیــم هایــی کــه 
ــتها  ــانده« امپریالیس ــت نش ــر دس ــد، »نوک ــرار گرفتن ــان ق در راس ش
بودنــد و هســتند. دولت هــای تحــت ســلطه، بخشــی ضــروری از 
ــم  ــرمایه داری- امپریالیس ــتم س ــِی سیس ــام فرمانروای ــاماندهی و نظ س
ــت  ــع و دس ــت تاب ــی در موقعی ــام جهان ــرم نظ ــا، در ه ــند. ام می باش
پاییــن امپریالیســت ها قــرار دارنــد و بایــد هماهنــگ بــا منافــع و 
ــرم نشســته اند،  ــه در راس ه ــای امپریالیســتی ک ــای قدرت ه ضرورت ه
ــن رابطــه، در هــر ســطحی، رابطــه تحــت ســلطگی  ــد. ای حرکــت کنن
ــای  ــری« رژیم ه ــی گ ــش و »یاغ ــا تن ــواره ب ــه هم ــد ک ــر چن ــت ه اس
تحــت ســلطه هــم همــراه اســت. رشــد نامــوزون در تناســب قــوای میــان 
امپریالیســت ها کــه خــود برخاســته از کارکــرد آنارشــیک ســرمایه داری 
و نمــود عمــدۀ حرکــت تضــاد اساســی عصــر ســرمایه داری )تضــاد میــان 
ــی(  ــد اجتماع ــی تولی ــرل خصوص ــب و کنت ــی و تصاح ــد اجتماع تولی
ــم هایشــان  ــرای دولت هــای تحــت ســلطه و رژی ــکان آن را ب اســت، ام
بــه وجــود مــی آورد کــه بــه اقتضــای ضرورت هــا و فرصــت هایــی کــه 
از رهگــذر هــرج و مــرج و رقابــت در روابــط بیــن المللــی، نصیــب شــان 
می شــود، از تبعیــت یــک قــدرت بــه تبعیــت از قــدرت دیگــر بچرخنــد. 

حتــا نیروهــای سیاســی کــه در آغــاز، واقعــا اســتقالل طلــب و آزادیخــواه 
ــا،  ــتعماری در آفریق ــد اس ــش ض ــای آزادیبخ ــد جنبش ه ــد )مانن بودن
ــه در راس سیســتم های اقتصــادی  ــی ک ــره( هنگام ــا و غی ــام، کوب ویتن

و اجتماعــی موجــود نشســتند و نتوانســتند و بــه لحــاظ خصلــت 
طبقاتــی شــان نمی خواســتند از سیســتم ســرمایه داری گسســت 
کــرده و سیســتم سوسیالیســتی را بــه جــای آن برقــرار کننــد، الجــرم 
ــه دولت هــای تحــت  ــی و ب ــه کارگــزاران سیســتم ســرمایه داری جهان ب
ســلطه و رژیم هــای ارتجاعــی تبدیــل شــدند. نیروهایــی ماننــد موگابــه 
ــن  ــه ای ــد و ب ــتعمار آزاد کردن ــوغ اس ــی را از ی ــورهای آفریقای ــه کش ک
اعتبــار محبــوب قلــوب مــردم جهــان شــدند، اکنــون در زمــرۀ ارتجاعــی 
در  زیــرا  رژیم هــای جهــان هســتند.  کارتریــن  و جنایــت  تریــن 
ــه  ــامانی« ب ــتند »س ــرمایه داری می خواس ــام س ــان نظ ــوب هم چارچ
ــا را وابســته،  ــرمایه داری آنه ــای س ــد. و دینامیک ه ــان« بدهن »کشورش
ــار  ــه ب ــی ب ــر و محرومیت ــی و فق ــکاف طبقات ــرد و ش ــد و دزد ک فاس
ــتی،  ــرمایه داری امپریالیس ــر س ــت. در عص ــی اس ــال زدن ــه مث آورد ک
دو راه بیشــتر بــرای ســازمان دادن حیــات اقتصــادی و اجتماعــی 
جوامــع نیســت: طبــق منطــق ســرمایه دارِی جهانــی یــا منطــق 
گسســت از آن و اســتقرار نظــام سوسیالیســتی بــه جــای آن، کــه قــوۀ 
ــا  ــی در کل دنی ــه ورای نظــام بورژوای ــه و خصلتــش را حرکــت ب محرک
و اســتقرار جامعــۀ جهانــی کمونیســتی تامیــن و تعییــن می کنــد.

 

ــم  ــرد، رژی ــه ک ــی و مقایس ــوان بررس ــان می ت ــم زم ــه ه ــری ک ــای دیگ 1. نمونه ه
ســلطنت پهلــوی بعــد از جنــگ دوم تــا ســرنگونی اش در ســال 57 و رژیــم جمهــوری 
ــوری اســالمی  ــم جمه ــق« و »پرچــم« در افغانســتان و رژی ــای »خل اســالمی، رژیم ه
ــت. ــال، ...اس ــدورو در ونزوئ ــم م ــه، رژی ــت در نیکاراگوئ ــم ساندنیس ــتان، رژی افغانس

2.  اســتعمار بریتانیــا در قــرن 19 برمــه را بــه مســتعمره خــود در هنــد الحــاق کــرد 
و تــا ســال 1937 یکــی از ایالت هــای هندوســتان مســتعمره بــود. امــا در ایــن ســال 
بریتانیــا آن را بــه صــورت یــک کشــور مســتعمره جــدا در آورد و نامــش را برمــه نهــاد. 
پــس از اســتقالل آن در ســال 1948 »اتحــاد برمــه« نــام گرفــت. حکومــت نظامیــان 
در ســال 1974 نــام آن را بــه »جمهــوری سوسیالیســتی اتحــاد برمــه« تغییــر دادنــد.

3. نقل شــده از کارلوس ســادینیا گاالشه، روزنامه نگار اســپانیایی در مقالۀ امین درودگر، 
آنــگ ســان ســوچی رانــده از قــدرت مانــده ازدموکراســی، رادیــو زمانــه 15 بهمــن 99

4. WALL STREET Journal Niharika Mandhana, 
Warren P. Strobel  and Feliz Solomon 2 feb 2021

چیــن  متخصــص  آمریکایــی،  از اندیشــکده های  یکــی  در  کــه  ســان  یــون   .5
ــی  ــر کس ــا ه ــا ب ــت: م ــوده اس ــن ب ــه ای ــن همیش ــتراتژی چی ــد: »اس ــت می گوی اس
ــی  ــری اخالق ــاف پذی ــن آن را انعط ــرد. م ــم ک ــد کار خواهی ــدرت برس ــه ق ــه ب ک
ــنگتن( ــون واش ــز استیمس ــن در مرک ــص چی ــان. متخص ــون س ــن می نامم.«)ی چی

6. Myanmar’s Generals Aren’t Happy With China—and 
It’s No Longer a Secret/ THE IRRAWADDY 3 July 2020

ــی  ــش رهای ــار: آآ( و »ارت ــه اختص ــش آراکان« )ب ــد از »ارت ــیان عبارتن ــن شورش ای
بخــش روهینگــۀ آراکان« )بــه اختصــار: آرســا(. ارتــش آراکان از بازمانده هــای »حــزب 
ــالمی  ــرای اس ــای بنیادگ ــا گروه ه ــاط ب ــا در ارتب ــت و آرس ــه« اس ــت برم کمونیس
روهینــگا در بنــگالدش و پاکســتان و افغانســتان می باشــد کــه از کشــورهای خاورمیانــه 
ــد. در ســال 2019 اتحــادی از ســه  ــت می کنن ــی و تســلیحاتی دریاف ــای مال کمک ه
ــالت  ــد حم ــگاه دارن ــن پای ــان در چی ــون ن ــت ی ــود در ایال ــه می ش ــه گفت ــروه ک گ
بزرگــی علیــه نیروهــای ارتــش کردنــد. یکــی از گروه هــای اتحــاد ارتــش آراکان اســت 
و دو گــروه چریکــی دیگــر بــه نام هــای »ارتــش رهایــی بخــش ملــی پاالنــگ تــان« و 
»ارتــش ائتــالف دموکراتیــک ملــی« کــه متعلــق بــه چینــی تبــاران میانمــار می باشــد.

ســپاه بــه  وابســته  جــوان  روزنامــه  مشــخصا     .7
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تضادهای امپریالیستی، بحران جمهوری اسالمی و 
بدیل وضعیت

میرزا یوسف

مقدمه
در ایــن مقالــه بــا تحلیــل اوضــاع جهانــی و ارجــاع بــه شــواهد 
مختلــف در تــالش خواهیــم بــود کــه نشــان دهیــم، محرک هــای 
ــی  ــاع داخل ــبت اوض ــت و نس ــالمی چیس ــوری اس ــی جمه ــران داخل بح
بحران هــای  بــه  اســالمی  جمهــوری  دینمــدار  ســرمایه دار  دولــت 
ــدا  ــر در ابت ــن ام ــرای ای ــم. ب ــن کنی ــد تبیی ــه بای ــتی را چگون امپریالیس
دو گام اساســی جهــت ترســیم چارچــوب تحلیلــی خــود را توضیــح 
شــد. خواهیــم  مشــخص  اوضــاع  بررســی  وارد  آن  از  پــس  و  داده 

ــه  ــم ک ــر می آیی ــوع ب ــن موض ــردن ای ــن ک ــی روش ــا در پ ــا م   در انته
ــعار  ــک ش ــر از ی ــر از آن...« فرات ــزی کمت ــه چی ــالب و ن ــن »انق ــرا ای چ
ــل،  ــن بدی ــول ای ــدن ح ــیج ش ــدون بس ــع ب ــه واق ــت و ب ــکال« اس »رادی
ــات نظــام  ــش جنای ــردم و افزای ــای م ــج و فالکــت توده ه جــز تشــدید رن
جمهــوری اســالمی کــه بخشــی تبعــی از سیســتم ســرمایه داری –
امپریالیســتِی  حاکــم در جهــان اســت، شــاهد چیــز دیگــری نخواهیــم بود.

گام اول تحلیل: تضاد اساسی و اشکال حرکت آن
افزایــش اعتراضــات اقشــار، گروه هــا و طبقــات مختلــف اجتماعــی، 
افزایــش ســرکوب هــا، افزایــش افســار گســیخته ی تــورم، گســترش افســار 
ــان از  ــر نش ــر دیگ ــای کثی ــار فاکتوره ــی کاری در کن ــر و ب ــیخته فق گس
ــر  ــتن ب ــت گذاش ــالمی دارد. انگش ــوری اس ــه ی جمه ــد جانب ــران چن بح
بحــران جمهــوری اســالمی و ارائــه دادن شــواهدی از ایــن قبیــل، تازگــی 
ــی آن، در دوره ی  ــی افزایــش گســتره های بحــران و شــدت یاب ــدارد. حت ن
ــر  ــم ت ــه ک ــت ک ــری اس ــز ام ــاه 96 نی ــد از دی م ــخصا بع ــر و مش اخی
تحلیلــی بــر ســر آن مناقشــه دارد. امــا نکتــه ی اساســی نشــان دادن نیــرو 
محرکه هــای ایــن بحــران همــه جانبــه و هــر دم گســترش یابنــده اســت. 

ــت  ــران دول ــدید بح ــت اندر کار تش ــی دس ــه عوامل ــت، چ ــن اس ــوال ای س
جمهــوری اســالمی اســت؟ محرک بحران هــا آیا فســاد اقتصادی و سیاســی 
جمهــوری اســالمی اســت؟ اقتصاد فشــل داخلی آن اســت؟ مقــررات زدایی، 
ــت؟  ــری اس ــش کارگ ــر جنب ــار ب ــترده و فش ــازی های گس ــی س خصوص
ــت؟  ــرکوب آنهاس ــری و س ــش کارگ ــه ی جنب ــردن بدن ــودن/ ک ــف ب نحی
تحریم هــای فزاینــده ی دول خارجــی بــه ســردمداری آمریــکا اســت؟ یــا...

ــار شــماری از  ــوق الذکــر در کن ــم کــه همــه ی فاکتورهــای ف ــد بگویی بای
ــران  ــن بح ــش، در ای ــا بی ــر، کم ــای دیگ ــت گذاری ه ــا و سیاس فاکتوره
ــد. امــا این هــا تبــارزات یــک تضــاد اساســی و اشــکال  نقــش ایفــا کرده ان
ــد.)در ادامــه توضیــح خواهیــم داد( مســئله ایــن اســت  حرکــت آن تضادن
ــا  ــا را بشناســیم و از اکتف ــا و تضاده ــن فاکتوره ــا و محرکــه ی ای کــه مبن
ــه دور از دام هــای معرفــت شناســی  ــم و ب ــر روی ــه فاکت هــای خــام فرات ب
امپریسیســتی بــه تحلیــل این فاکت هــا و روابط شــان بــا یکدیگــر بپردازیم.

 
مبتنــی بــر علــم ماتریالیســم تاریخــی، بــرای شــناخت جوامــع بایــد ابتــدا 
ــط  ــن رواب ــم. ای ــرار دهی ــورد شناســایی ق ــه را م ــر جامع ــد ه ــط تولی رواب
ــد.  ــی تعییــن کننده ان ــه ی نهای ــی هســتند کــه در وهل ــر بنای تولیــدی زی
مکانیســم و تضــاد اساســی شــیوه ی تولید ســرمایه داری چیســت؟ همانطور 

ــه ی  ــگ، جنب ــی دورین ــگ )آنت ــی دورین ــوح در آنت ــه وض ــس ب ــه انگل ک
تئوریــک( بیــان کــرده و تحلیل هــای مارکــس در کاپیتــال نیــز مویــد ایــن 
اســت، تضــاد اساســی شــیوه ی تولیــد ســرمایه داری، تضــاد بیــن مالکیــت 
خصوصــی و تولیــد اجتماعــی اســت. یعنــی از یــک ســو ســرمایه داری تولید 
ــد  ــن تولی ــا خــود ای ــرده اســت ام ــه ســطح گســترده ای اجتماعــی ک را ب
ــرار  ــرمایه داران ق ــی س ــت خصوص ــگ مالکی ــدوده ی تن ــی در مح اجتماع
ــن تضــاد  ــد، ای ــاره می کن ــز اش ــس نی ــه انگل ــه ک ــا همانگون ــرد. ام می گی
ــرد و در دو  ــود می گی ــه خ ــه را ب ــم تافت ــت در ه اساســی دو شــکل حرک
تضــاد تبــارز می یابــد. از یــک ســو تضاد بین آنارشــی در ســطح گســترده ی 
بــازار و ارگانیزاســیون )ســازمان یافتگــی( هــر واحــد تولیــدی و شــکل دوم 
حرکــت تضــاد اساســی تخاصم بیــن بــورژوازی و پرولتاریا اســت: » شــیوه ی 
تولیــد ســرمایه داری در ایــن دو شــکل تظاهــر تضــاد، کــه از حیــث منشــا، 
ذاتــی ایــن شــیوه ی تولیــد هســتند، حرکــت می کنــد و بــدون هیــچ گونــه 
ــگ؛ 343(  ــی دورین ــد...« )آنت ــیم می کن ــی« را ترس ــزی »دور باطل راه گری

ذکــر چنــد نکتــه در ایــن بــاره مهــم اســت: 1- تضــاد اساســی و شــکل های 
حرکــت آن نــه فرع بر شــیوه ی تولیــد ســرمایه داری، که »ذاتی این شــیوه ی 
تولیــد هســتند«. بنابرایــن تضــاد و بحــران ســرمایه داری نیــز برخواســته از 
ســاختار و مکانیســم آن می باشــد 2- »تضاد اساســی ســرمایه داری، شــالوده 
مــادی ایــن دو شــکل حرکــت اســت و ایــن تضــاد شــکل جداگانــه از ایــن 
ــم  ــی رغ ــیب:29( 3- عل ــکا در سراش ــود ندارد.«)آمری ــرای خ ــت را ب حرک
اینکــه رابطــه ی بیــن بــورژوازی و پرولتاریــا »اساســی تریــن رابطــه ی تولیــد 
ســرمایه داری اســت...آنچه باعــث می شــود کــه تولید کننــدگان ســرمایه دار 
در مقیاســی گســترده و شــدیدتر از پیــش طبقــه ی کارگر را اســتثمار کنند، 
صــرف وجــود پرولترهــای بــی چیــز یــا تضــاد طبقاتــی بــه خــودی خــود 
نبــوده بلکــه روابــط پــر هــرج و مــرج مــا بیــن ســرمایه داران اســت.«)همان(

بــه پرداخت بیشــتر نکتــه ی ســوم بپردازیم: در شــیوه ی تولید ســرمایه داری 
ــر و  ــی س ــگاه های ــب بن ــی در قال ــی متفاوت ــای خصوص ــا مالکیت ه ــا ب م
کار داریــم کــه بــرای کســب ســود بیشــتر بــا یکدیگــر در حــال رقابتنــد 
)آنارشــی تولیــد(، آنچــه ایــن مالکیت هــای خصوصــی منفــرد را بــه یکدیگر 
مرتبــط می کنــد، قانــون ارزش اســت، بــه ایــن معنــا کــه هــر کــدام از ایــن 
بنگاه هــای اقتصــادی بــرای کســب ســود خــود بایــد »کار اجتماعــا الزمــی« 
کــه در کاالیشــان نهفتــه اســت را مــدام کاهــش دهنــد و کاالیشــان را بــا 
ارزش کــم تــر و نهایتــا قیمــت تمــام شــده ی پاییــن تــری تولیــد کننــد 
تــا بتواننــد تقاضاهــای بیشــتری را بــه ســوی خــود جلــب کننــد: » ایــن 
نیــروی محرکــه هــرج و مــرج در تولیــد اجتماعــی اســت که قابلیــت تکامل 
نامتناهــی ماشــین آالت صنعــت بــزرگ را بــه یــک قانــون اجباری بــرای هر 
ســرمایه دار صنعتــی تبدیــل می کنــد تا ماشــین آالتــش را بــرای جلوگیری 
از زوال خــود، هــر چــه بیشــتر تکمیــل کند.«)آنتــی دورینــگ:343(

بــا ایــن وصــف، علــی رغــم اینکــه خــود تضــاد میــان پرولتاریــا و بــورژوازی، 
تضــادی آنتاگونیســتی و برآمــده از تضــاد اساســی شــیوه ی تولیــد 
ســرمایه داری اســت؛ امــا این تضــاد آنارشــی و ارگانیزاســیون و اجبــار درونی 
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ــای  ــردن واحد ه ــر ک ــر و کارآمدت ــت جوت ــر چــه رقاب ــه ه ســرمایه داری ب
تولیــد خصوصــی اســت کــه تضــاد بیــن بــورژوازی و پرولتاریا را نیز تشــدید 
می کنــد. البتــه ایــن رابطــه  بــه معنــای برقــراری رابطــه ی علــت و معلولــی 
خطــی بیــن ایــن دو شــکل حرکــت نیســت، و فرامــوش نکــرده ایم کــه این 
دو شــکل حرکــت یــا ایــن دو تضــاد بــا هــم رابطــه ی دیالکتیکــی و برهــم 
کنــش متقابــل دارنــد، امــا شــکل حرکــت عمــده ی تضــاد اساســی، تضــاد 
بیــن آنارشــی و ارگانیزاســیون اســت. یعنــی، ایــن حرکــت اســت کــه بــرای 
حرکــت دیگــر )تضــاد بــورژوازی و پرولتاریــا( راه بــاز می کنــد و شــرایط آن 
را تعییــن می کنــد. در همیــن معنــا اســت کــه لوتــا در کتــاب درخشــان 
»آمریــکا در سراشــیب« بــا بســط تزهــای ماتریالیســتی مارکــس، انگلــس و 
لنیــن ) در مبحــث امپریالیســم( عنــوان می کنــد: » حرکت منتج از آنارشــی 
شــکل عمــده ی حرکــت تضــاد میــان خصلــت اجتماعــی تولیــد و خصلــت 
خصوصــی تملــک اســت.« و با تکیه بــه تحلیلی عمیقا ماتریالیســتی و دیدن 
دیالکتیــک روابــط، اضافــه می کنــد: »مبــارزه میــان پرولتاریــا و بــورژوازی با 
ــا  ــی ب ــوده و تضــاد طبقات ــط تولیــد در فعــل و انفعــال ب ــرات در رواب تغیی
روابــط و تضادهــای میــان ســرمایه ها تداخــل می کنــد. امــا آنارشــی تولیــد 
ســرمایه داری آن تحــوالت اساســی را در عرصــه ی مــادی ایجــاد می کنــد 
کــه صحنــه مبــارزه ی طبقاتــی را می چینــد.« )آمریــکا در سراشــیب: 30(

ایــن تحلیــل دقیــق، راه بــه شــناخت کنــه روابــط تولیــدی ســرمایه داری 
دارد و همیــن تحلیــل علمــی از روابــط تولیــد ســرمایه داری اســت 
کــه مــا را از خام اندیشــی های اکونومیســتی بــه دور نگــه مــی دارد. 
ــش و  ــر افزای ــی ب ــه ی تجرب ــای تکی ــه ج ــل ب ــن تحلی ــر ای ــی ب مبتن
ــا،  ــتمزده ه ــش دس ــا کاه ــش ی ــا افزای ــری ی ــات کارگ ــش اعتصاب کاه
مــا می توانیــم روند هــا و نیروهــای زیربنایــی آن تبــارزات را تحلیــل 
ــناخت  ــرا ش ــم. زی ــارزات بپردازی ــن تب ــی ای ــل سیاس ــه تحلی ــم و ب کنی
واقعیــت بــرای تغییــر آن و تشــخیص راه تغییــر آن تعییــن کننــده اســت.

گام دوم تحلیل: روابط ملی یا روابط امپریالیستی
نکتــه ی دیگــری کــه در تحلیــل فرماســیون های مختلــف ســرمایه داری از 
اهمیــت وافــری برخــوردار اســت، به رســمیت شــناختن و بررســی تکامالت 
و تحــوالت درونــی روابــط تولیدی ســرمایه داری اســت. رشــد روابــط کاالیی، 
ــم  ــرده و دره ــر متصــل ک ــه یکدیگ ــی را ب ــدۀ فئودال ــرزمین های پراکن س
تنیــد و در ایــن فرآینــد شــاهد شــکل گیــری دولــت- ملت هــای مختلف در 
عرصــه ی جهانــی بودیم. در دوره ی ابتدایی گســترش ســرمایه داری موســوم 
بــه »ســرمایه داری رقابــت آزاد«، تولید ســرمایه دارانه اساســا و عمدتا محدود 
بــه مرزهــای ملــی و رقابــت بیــن ســرمایه داران، رقابــت ســرمایه داران یــک 
ــا بحران هــای  ــد ب ــده در پیون ــود؛ امــا رشــد نیروهــای مول کشــور واحــد ب
ــن  ــت یافت ــارات و عمومی ــروز انحص ــات ب ــرمایه داری امکان ــاختاری س س
ــه وجــود آورد.  »مرحلــه ی نویــن« از ســرمایه داری یعنــی امپریالیســم را ب
ــن در  ــرمایه داری را لنی ــل س ــه از تکام ــن مرحل ــده ی ای ــای عم خصلت ه
پنــج مــورد خالصــه می کنــد: 1- رســیدن تراکــم تولیــد و تراکم ســرمایه به 
چنــان درجــه ی باالیی از رشــد کــه انحصــاراِت دارای نقش قاطــع در زندگی 
اقتصــادی را پدیــد آورده اســت2- درآمیــزی ســرمایه ی بانکــی بــا ســرمایه 
صنعتــی و ایجــاد الیگارشــی مالــی بــر پایــه ایــن »ســرمایه مالــی«3 صــدور 
ســرمایه از صــدور کاال متمایــز می شــود و اهمیــت خــاص کســب می کنــد 
4- تشــکیل گــروه بندی هــای انحصــاری بیــن المللــی ســرمایه داران کــه 
جهــان را میــان خــود تقســیم می کننــد و 5- پایــان تقســیم ارضــی جهــان 
میــان بزرگتریــن دول ســرمایه داری« )امپریالیســم:126( هــر کــدام از ایــن 
ــا  ــت و م ــح داده اس ــنی توضی ــه روش ــود ب ــر خ ــن در اث ــا را لنی ویژگی ه
وارد جزئیــات بحــث نخواهیــم شــد. امــا آنچــه در اینجــا بــرای مــا اهمیــت 
ــت. ــرمایه داری اس ــه از س ــن مرحل ــی ای ــری- سیاس ــای نظ دارد، پیامده

بــا وجــود اینکــه مکانیســم ســرمایه داری امپریالیســتی، همچنان بــر مبنای 
تضــاد اساســی، دو شــکل حرکــت آن و قانــون ارزش قابــل ارزیابــی اســت 
امــا تحــوالت عظیمــی را در روابــط تولیــدی ســرمایه داری بــه وجــود آورد 
و تولیــد اجتماعــی و انباشــت ســرمایه را بــه ســطح بیــن المللــی گســترش 
داد. در مرحلــه ی امپریالیســم و گســترش انحصــارات مــا شــاهد زنجیــره ی 
ــت کــه  ــن ترتیــب تولیــد و رقاب ــه ای بیــن المللــی تولیــد کاال هســتیم. ب
ــود در  ــی ب ــای مل ــه مرزه ــدود ب ــا مح ــت آزاد« اساس ــه ی »رقاب در مرحل
مرحلــه ی امپریالیســتی تولیــد و رقابــت بیــن انحصــارات بــه ســطح بیــن 
المللــی گســترش می یابــد. در همیــن امتــداد بدیهــی اســت کــه، آنارشــی 
و ارگانیزاســیون کــه شــکل عمــده ی حرکــت تضــاد اساســی بــود نیــز در 
ســطح بیــن المللــی نقــش ایفــا می کنــد.  و رقابــت بــه شــکل رقابــت میان 
کشــورهای امپریالیســتی بــرای تقســیم مناطــق سیاســی و اقتصــادی ســه 
قــارۀ »جهــان ســوم« بــروز پیــدا می کنــد. الزم بــه ذکر اســت، ســرمایه های 
تکیــن در قالــب انحصــارات »کــه در جســتجوی ســودهای عالــی تــر جهان 
را در می نوردنــد خصلــت ملــی خــود را عمیقــا حفــظ می کننــد.« )آمریــکا 
در سراشــیب:90( بــه ایــن معنــا شــرکت هایــی کــه بــرای تولیــد ســودآور 
خــود مجبورنــد کــه بــه بــازار جهانــی چنــگ بیاندازنــد، بــا ایــن حــال یــک 
پایــگاه ملــی مشــخص دارنــد: » در عصــر امپریالیســم، انباشــت از گــذرگاه 
ــان :62(   ــذرد« )هم ــاوت، می گ ــی متف ــرمایه های مل ــن س ــای بی رقابت ه
ــی- ــی سیاس ــم تنیدگ ــن در ه ــه در عی ــت ک ــر اس ــن ام ــا همی دقیق

اقتصــادی کشــورهای مختلــف، رقابــت بیــن کشــورهای امپریالیســتی بــر 
ــن  ــد ای ــاد می شــود. پیام ــه شــدت ح ــوذ ب ــای نف ســر مناطــق و حوزه ه
تغییــر تحــوالت بــه وجــود آمــدن کلیــت یــا تمامیــت جدیــدی از روابــط 
ــل  ــرای تحلی ــر ب ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــرمایه داری اس ــدی س تولی
ــت آزاد  طبقاتــی فرماســیون های مختلــف ســرمایه داری در دوره ی رقاب
اساســا بایــد روابــط ســرمایه را در کلیــت مرزهــای ملــی تحلیــل 
می کردیــم، اکنــون دیگــر بــرای تحلیــل حتــی فرماســیون های 
مشــخص اجتماعــی – فــرق نمی کنــد، ایــران، آمریــکا، چیــن یــا 
...- بایــد کلیــت روابــط ســرمایه داری جهانــی را بررســی کنیــم.

ــری-  ــای نظ ــوالت پیامده ــر تح ــن تغیی ــق ای ــل عمی ــا تحلی ــان ب آواکی
ــد: »  ــه می ده ــه ارائ ــز، اینگون ــکلی موج ــه ش ــم را ، ب ــی امپریالیس سیاس
در یــک معنــای کلــی، تحــوالت جهانــی بــه مثابــه یــک کل واحــد، بیــش 
ــی(،  ــی ) ومل ــارزه ی طبقات ــل مب ــن، در تکام ــورهای معی ــوالت کش از تح
شــکل گیــری اوضــاع انقالبــی و غیــره یــک کشــور معیــن تعییــن کننــده 
ــت  ــول )عل ــرط تح ــوان ش ــه عن ــط ب ــه فق ــده ن ــن کنن ــتند - تعیی هس
خارجــی( بلکــه بــه عنــوان اســاس تحول )علــت داخلــی« ) همــان: ص 63(

و محرک هــای  ریشــه ها  مــا کــه می خواهیــم  تفاســیر،  ایــن  بــا   
کنیــم،  تحلیــل  را  اســالمی  جمهــوری  دولــت  بحران هــای 
بســتر  بــر  را  دولــت  ایــن  داخلــی  بحران هــای  بایــد  ناگزیــر 
دهیــم. قــرار  مداقــه  مــورد  امپریالیســتی  جهانــی/  بحران هــای 

تحلیل بحران جمهوری اسالمی در بطن تضادهای امپریالیستی
جمهــوری اســالمی بــه عنــوان دولــت یک کشــور تحت ســلطه امپریالیســم 
بــرای گــردش تولیــد خــود الجــرم وابســته بــه بــازار جهانــی بوده و هســت. 
ادغــام اقتصــاد ایــران در بازارهــای جهانــی پــس از پایــان جنــگ ایــران و 
عــراق و بــه واســطه ی دولــت ســازندگِی رفســنجانی جهشــی بزرگ داشــت. 
اقتصــاد ایــران کــه اساســا )امــا نــه فقــط( توســط صــادرات نفــت، بــه بــازار 
ــازار ســرمایه در ســطح  ــات و تحــوالت ب ــی متصــل اســت از تالطم جهان
جهــان عمیقــا متاثــر می شــود. افزایــش بحران های امپریالیســتی و تقســیم 
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مجــدد جهــان بــر مبنــای تضــاد منافــع امپریالیســت های بــزرگ، بر شــدت 
ــه  ــه ب ــت ک ــت. الزم اس ــزوده اس ــز اف ــالمی نی ــوری اس ــای جمه بحران ه
صــورت بنــدی تضادهــای امپریالیســتی بــه صــورت مشــخص تــر بپردازیم.

پــس از جنــگ جهانــی دوم و ســلطه ی ایــاالت متحــده ی آمریــکا بــر روابط 
امپریالیســتی، شــاهد بــه وجــود آمــدن ســازمان ها و نهادهایــی بودیــم کــه 
ضامــن جایــگاه برتــر آمریــکا بودنــد: ســازمان ملــل متحــد)1945( ، پیمــان 
ــای  ــد.  در دهه ه ــل بودن ــن قبی ــو()1949( از ای ــمالی )نات ــک ش آتالنتی
شــصت میــالدی تــا دهــه 1980 آمریــکا در راه بســط و گســترش حوزه های 
ــری  ــدرت گی ــه ق ــت، از جمل ــز داش ــی نی ــت های ــود محدودی ــوذ خ نف
اقتصــادی شــوروی کــه خــودش یــک کشــور ســرمایه داری امپریالیســتی 
ــود.  ــان ب ــوذ ژئوپلتیــک و ژئواکونومیکــش در جه و در حــال گســترش نف

ــط و  ــرای بس ــد و ب ــل ش ــوروی ح ــی ش ــا فروپاش ــاد ب ــن تض ــا ای نهایت
ــکا  ــردمداری آمری ــت س ــژه تثبی ــه وی ــرمایه داری ب ــودآور س ــترش س گس
ــد شــروع شــد.  ــی شــدن" جدی ــک دوره از "جهان ــرد.  ی ــاز ک ــدان را ب می
امــا رقابت هــای امپریالیســتی و ابعــاد بیــن المللــی شــکل عمــده حرکــت 
تضــاد اساســی یعنــی آنارشــی- ارگانیزاســیون جایگاه هــا را مــدام متالتــم 
ــن، رویزیونیســت ها  ــگ ســرد، در چی ــا جن ــان ب ــد. همزم و ســیال می کن
کــه برنامــۀ احیــای ســرمایه داری را داشــتند، پــس از مــرگ مائوتســه دون 
بــا کودتــا و ســرکوب کمونیســت هــا، قــدرت را گرفتنــد. و مشــخصا چیــن، 
ــکا گام هــای بزرگــی را  ــا امپریالیســم آمری در دهــه ی هشــتاد در اتحــاد ب
ــه 1980 و  ــی برداشــت و » از اواخــر ده ــای جهان ــام در بازاره ــت ادغ جه
ــرق  ــای ع ــت« کار ارزان و کارگاه ه ــه 1990، »بهش ــری آن در ده اوج گی
ــا؛  ــکا و غــرب« شــد. )لوت ــاالت متحــده آمری ــرای ســرمایه های ای ــزان ب ری
انتخــاب فاشیســت نمونــه در کاخ ســفید...( چیــن مرکــز مناســبی بــرای 
ســرمایه های خارجــی بــود. هــم از ایــن جهــت کــه سیاســت های 
ــهر و  ــن ش ــبی ای را بی ــادل نس ــو تع ــن در دوران مائ ــتی چی سوسیالیس
روســتا بــه وجــود آورده بــود و انبوهــی از کارگــران ماهــر در چیــن وجــود 
داشــت و هــم از ایــن جهــت کــه سیاســت های رویزیونیســتی دنــگ شــیائو 
پینــگ کارگــران بســیار ارزانــی را در خدمــت ســرمایه های خارجــی قــرار 
ــه  ــتی ب ــن رویزیونیس ــای چی ــدن دروازه ه ــاز ش ــال، ب ــر ح ــی داد. در ه م
روی ســرمایه های جهانــی هــم انباشــت ســودآور ســرمایه های خارجــی را 
ــابقه ای را  ــم س ــرمایه دارانه ک ــادی س ــد اقتص ــم رش ــرد و ه ــن می ک تامی
ــا جایــی کــه، رشــد اقتصــادی ســاالنه ی  ــه ارمغــان آورد. ت ــرای چیــن ب ب
ــه 19 الــی 20 درصــد نیــز می رســید. همــه ی ایــن  چیــن در مقاطعــی ب
عوامــل مشــخصا از دهــه ی دوم هــزاره ی ســوم چیــن را تبدیــل بــه رقیبــی 
بالقــوه بــرای قــدرت اول اقتصــادی جهــان یعنــی آمریــکا کــرد. تــا جایــی 
کــه بســیاری از تحقیقــات پیــش از کرونــا بــرآورد کــرده بودنــد کــه چیــن 
ــد.  ــد ش ــدل خواه ــان ب ــادی جه ــر اقتص ــدرت برت ــه ق ــال 2030 ب در س

ــکا شــد و  ــدرت آمری ــر ق ــش گ ــد چال ــی قدرتمن ــوان رقیب ــه عن ــن ب چی
همیــن عامــل، تضادهــای نظــام ســرمایه داری امپریالیســتی را بــه حادترین 
درجــه رســاند. در ایــن میــان، خاورمیانــه، علــی الخصــوص از جنــگ جهانی 
دوم بــه بعــد یکــی از مهمتریــن مراکــزی بــود کــه آمریــکا، در مقــام قــدرت 
ــا  ــز ب ــا آنجــا نی ــود. ام ــر آن ب ــل ب ــال ســلطه ی کام ــه دنب ــی، ب اول جهان
تضادهایــی درگیــر شــد. یکــی از ایــن موانــع رشــد گســترده ی بنیادگرایــی 
ــرای محاصــرۀ شــوروی  ــی ب ــه صــورت فرصت ــه آن ب ــکا ب ــه آمری ــود، ک ب
هــم در دوره سوسیالیســتی بودنــش و هــم در دوره احیــای ســرمایه داری از 
ــا بــه قــدرت رســیدن  اواســط دهــه 1950 بــه بعــد، نــگاه می کــرد. امــا ب
بنیادگرایــی اســالمی در ایــران، اســتفاده از آن تبدیــل بــه شمشــیر دو لبــه 

شــد. ضمــن ایــن کــه در افغانســتان بــا تکیــه بــر جهادی هــای بنیادگــرای 
اســالمی جنــگ علیــه شــوروی و حکومــت وابســته بــه شــوروی را پیــش 
می بــرد امــا در تضــادی حــاد بــا جمهــوری اســالمی قــرار داشــت.  

ذخیــره ی  و  جغرافیایــی  موقعیــت  دلیــل  بــه  حــال،  هــر  بــه 
امپریالیســتی  قدرت هــای  منطقــه،  ایــن  در  گاز  و  نفــت  عظیــم 
کننــد. پوشــی  چشــم  آن  در  نفــوذ  از  نمی توانســتند 

ســلطه ی آمریــکا بــر منطقــه از دو جهــت تهدیــد می شــد. )یعنــی از دهــه 
1980 بــه ایــن طــرف بــا ایــن دو عامــل تهدیــد می شــود. چیــن و روســیه 
کــه در دو دهــه اخیــر شــده اند تهدیــد( 1: بــه لحــاظ سیاســی، توســط اوج 
گیــری جنبش هــای بنیادگرایانــۀ غیــر حکومتــی و همچنین نفــوذ نظامی-

سیاســی جمهوری اســالمی 2: بــه لحاظ اقتصادی: گســترده شــدن دامنه ی 
ــالمی. ــوری اس ــا جمه ــخصا ب ــیه مش ــن و روس ــادی چی ــراودات اقتص م

الزم اســت اشــاره کنیــم کــه چیــن در وهلــه ی فعلــی در صــدد مداخــالت 
ــوذ  ــوزه ی نف ــظ ح ــن حف ــت و ضم ــه نیس ــی در منطق ــی- نظام سیاس
اقتصــادی خــود خاصــه در آفریقــا، در تــالش اســت کــه بازارهــای خــود 
در خاورمیانــه را نیــز بــه وجــود بیــاورد و تــا جایــی کــه ضــرورت هایــش 
اجــازه می دهــد مانــع نفــوذ هــر چــه بیشــتر آمریــکا در آن منطقــه شــود.

آمریــکا از نقــش تعیین کننــده ی جمهوری اســالمی در منطقه آگاه اســت و 
می خواهــد بــه هــر طریقــی این مانــع سیاســی را از پیــش رو بــردارد. منظور 
ایــن نیســت کــه الزامــا در صــدد درگیــری نظامــی بــا جمهــوری اســالمی 
اســت، خیــر؛ مســئله ایــن اســت کــه در تضــاد امپریالیســتی بیــن آمریــکا 
و چیــن، جمهــوری اســالمی کجــا قــرار می گیــرد و ذخیــرۀ سیاســت های 
ــار  کدامیــک می شــود. همیــن عامــل اســت کــه ترامــپ فاشیســت هــر ب
طنــاب تحریــم را بــر گلــوی جمهــوری اســالمی تنــگ تــر می کــرد، امــا 
صرفــا بــه این سیاســت اکتفا نکردکــه در ادامه بیشــتر توضیح خواهیــم داد.

ترامــپ معتقــد بــود کــه سیاســت دموکرات ها و جمهــوری خواهان پیشــین 
مبنــی بــر حضــور مســتقیم در خاورمیانــه و خرج های گــزاف آنان نتوانســته 
ســلطه ی کامــل آمریــکا را در آن منطقه ی اســتراتژیک حفظ کنــد. بنابراین 
او راه دیگــری را پــی گرفتــه اســت. بخــش مهمــی از هیــات حاکمــه ایــاالت 
متحــده معتقد اســت که ســاختارهای کهنــه )از جملــه ناتو، ســازمان ملل و 
یــا حضــور مســتقیم بــه شــیوه ی پیشــین در خاورمیانــه( نمی تواننــد قدرت 
جهانــی برتــر آمریــکا را تثبیت کننــد و بنابراین باید در تقابل با ســاختارهای 
کهنــه، ســاختارهای جدیــدی کــه بتوانــد مســاعد بــه حــال برتــری آمریــکا 
باشــد را بــه وجــود آورنــد. رژیــم فاشیســتی ترامــپ بیــان این سیاســت بود.

بنابرایــن، آمریــکا مشــخصا در خاورمیانــه بــه دنبــال بــه وجــود آوردن توازن 
ــه  ــپ ب ــکای ترام ــد. آمری ــش را حفــظ کن ــه قدرت ــی اســت ک ــوای نوین ق
جــای افزایــش نیروی هــای نظامــی خــود در خاک هــای خاورمیانــه، ســعی 
می کــرد بــه واســطه ی اســرائیل ســلطه ی خــود بــر منطقــه را حفــظ کنــد 
و اساســا ســاختار بنــدی جدیــدی را در میــان کشــورهای خاورمیانــه بــه 
وجــود آورد: »صلــح قــرن«، رونــد مذاکــره صلــح بــا طالبــان، صلــح امــارات 
متحــده عربــی بــا اســرائیل و پیمــان صلــح ســودان بــا اســرائیل از طرفــی و 
امضــای پیمان هــای جدیــد اقتصــادی و نظامــی بــا عربســتان ســعودی در 
ــر  ــای ه ــار تحریم ه ــا، در کن ــا و قرارداده ــن صلح ه ــتا بود.ای ــن راس همی
چــه بیشــتر، فشــار فزاینــده ای بــر جمهــوری اســالمی و مناطــق نفــوذش 
ــدن، ایــن سیاســت ها تغییــرات  ــت بای وارد کــرده اســت. ایــن کــه در دول
ــم  ــال امپریالیس ــر ح ــا، در ه ــت. ام ــک نیس ــرد ش ــد ک ــادی خواهن زی
ــم  ــتی تقدی ــه دو دس ــود را در خاورمیان ــی خ ــد هژمون ــکا نمی توان آمری
ــاکان  ــی کم ــروزی جنگ ــش اف ــر آت ــال، خط ــن ح ــد. در عی ــن کن چی
ــم: ــت کنی ــورد دق ــن م ــواهد در ای ــی ش ــه برخ ــت. ب ــی اس ــای باق برج
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ــورد شکســته اند)با احتســاب  ــا رک ــی 2020 تقریب ــای ســال مال »هزینه ه
تــورم(، و بودجــه نظامــی کــه ترامــپ در اوایــل امســال ارائــه داد، باالتریــن 
میــزان آن از جنــگ جهانــی دوم تــا کنــون بــوده اســت )بــا ارزش مشــابه 
ــه  ــوط ب ــده مرب ــه معاه ــده را از س ــاالت متح ــپ ای ــد ترام دالری(... دونال
تســلیحات هســته ای خــارج کــرده اســت. او آمریــکا را از قــرارداد هســته ای 
ــالح های  ــان س ــرد؛ در 2019، از پیم ــارج ک ــال 2018 خ ــران در س ــا ای ب
ــاه می امســال از پیمــان  ــرد خــارج شــد. و در اواخــر م ــان ب هســته ای می
ــیه و  ــراز روس ــر ف ــی را ب ــای تجسس ــازه پروازه ــه اج ــاز، ک ــمان های ب آس
ــاالت  ــت های ای ــد دس ــپ نمی خواه ــد. ترام ــارج ش ــی داد، خ ــکا م آالس
متحــده در تولیــد، ســازماندهی و اســتقرار تســلیحات هســته ای، بــه ویــژه 
ــم  ــال 2019، رژی ــار س ــند...از به ــته باش ــن، بس ــا چی ــود ب ــت خ در رقاب
ترامپ/پنــس حضــور نظامــی آمریــکا در خلیــج فــارس را بیشــتر کــرده و 
ــاالت متحــده را  ــزوده اســت...او نیروهــای ای ــران اف ــه ای ــدات علی ــر تهدی ب
ــا ایــران بــه عربســتان ســعودی  بــه عنــوان بخشــی از برنامــه رویارویــی ب
اعــزام داشــته و فــروش تســلیحات را نیــز ســرعت بخشــیده اســت. « )لوتــا؛ 
دونالــد ترامــپ جنــگ افــروز نیســت! چــه تصــور خطرنــاک احمقانــه ای( 

بــر گردیــم بــه اوضــاع جمهــوری اســالمی بــر لبــه ی تضادهــای جهانــی. 
جمهــوری اســالمی نمی توانــد بحران هــای داخلــی اش را مهــار کنــد، چــرا 
کــه اگــر قــرار باشــد »روابــط معمــول« اقتصــادی بــا غــرب را پــی بگیــرد و 
چــرخ اقتصــادش بچرخــد، بایــد بــه منافــع ایــاالت متحــده گــردن بگــذارد. 
از ســوی دیگــر جمهــوری اســالمی، نمی توانــد کامــال بــه ســمت چیــن و 
روســیه بچرخــد، نــه اینکــه نخواهــد. اساســا نمی توانــد، بــه ایــن دلیــل کــه 
خاصــه چیــن علــی الحســاب نمی خواهــد و نمی توانــد، بــا حمایــت تمــام 
قــد اقتصــادی- سیاســی از جمهوری اســالمی در مقابــل آمریکا قــرار بگیرد. 
فرامــوش نکنیــم کــه شــی جیــن پینــگ حتــا در مقابــل حمــالت لفظــی 
ترامــپ علیــه چیــن، دعــوت بــه آرامــش می کرد. شــی جیــن پینــگ،در 22 
ســپتامبر امســال، در ســخنرانی مجمــع عمومــی ســازمان ملل در پاســخ به 
نطــق ترامــپ کــه بــه چیــن حملــه کــرده بــود)1( ، تاکیــد کــرد کــه : »مــا 
هیــچ گونــه قصــدی بــرای جنــگ ســرد و گــرم بــا هیــچ یــک از کشــورها 
نداریــم«. دعــوت شــی جیــن پینــگ بــه »گفتگــو« و »دیپلماســی« بــرای 
حــل اختالفــات، دو دلیــل عمــده دارد: اول اینکــه رونــد عمومــی اقتصــاد 
جهانــی، بــه قــدرت گیــری هــر چــه بیشــتر اقتصــادی چیــن کمــک کــرده 
و می کنــد و دوم اینکــه بــا وجــود اینکــه چیــن قــدرت اقتصــادی بزرگــی 
اســت، امــا بــه لحــاظ تــوان نظامــی قابــل قیــاس بــا آمریــکا نیســت و بــه 
همیــن خاطــر اســت کــه ســاالنه بودجــه ی نظامــی اش را افزایــش می دهد. 
ــای  ــن تضاده ــالمی در ای ــوری اس ــدن جمه ــار ش ــال، گرفت ــی ای ح  عل
در  را  اســالمی  جمهــوری  حاکمیتــی  درون  نزاع هــای  امپریالیســتی 
ــا،  ــت. مضاف ــرده اس ــدید ک ــکا تش ــه آمری ــا علی ــه ی ــوگیری ل ــت س جه
جمهــوری اســالمی بــه مثابــه یــک دولــت ســرمایه داری نمی توانــد 
ــه دهــد. همیــن  ــد ســودآور خــود ادام ــه تولی ــی ب ــازار جهان مســتقل از ب
امــر اســت کــه امکان هــای جمهــوری اســالمی جهــت تحقــق مطالبــات 
حداقلــی حاشــیه نشــینان، کارگــران و کارمنــدان را بــه بــن بســت 
ــدارد. ــن ن ــرکوب معترضی ــز س ــی ج ــت، راه ــن بس ــن ب ــانده و در ای کش

بدیل وضعیت
جمهــوری اســالمی بیــن دو ســنگ آســیاب، تضادهــای حــدت یابنــده ی 
امپریالیســتی و گســل ها و تضادهــای درونــی خــود، قــرار دارد. همانطــور که 
در بــاال تــالش کردیــم نشــان دهیــم، ایــن دو ســنگ آســیاب، بــا تعییــن 
کنندگــی تضادهــای جهانــی، در نســبت وثیقــی بــا یکدیگــر قــرار دارنــد.

ــای سیســتم جمهــوری اســالمی ســاختار اقتصــادی ســرمایه داری   زیربن

ــک  ــاختار تئوکراتی ــی آن س ــای سیاس ــم و روبن ــه امپریالیس ــته ب وابس
جمهــوری  ســرمایه دارانه  اقتصــادی  ســاختار  اســت.  فاشیســتی 
ــودن  ــلطه ب ــت س ــت تح ــا موقعی ــت، ام ــران زا اس ــا بح ــالمی، اساس اس
ــخصه ی  ــه مش ــاج آن ک ــی و اعوج ــتی و ناهمگن ــط امپریالیس آن در رواب
ــط امپریالیســتی اســت،  ــلطه در رواب ــرمایه داری های تحــت س ــی س تمام
ــدد  ــالمی را مش ــوری اس ــادی جمه ــاخت اقتص ــی س ــای درون بحران ه
کــرده اســت. ایــن زیربنــای اقتصــادی در نســبت بــا روبنــای تئوکراتیکــش، 
گســل ها و تضادهــای مهمــی از قبیــل فقــر، ســتمگری ملــی، پدرســاالری، 
نابــودی محیــط زیســت، بــی حقوقــی مدنــی و سیاســی را موجــب شــده 
ــن  ــروز زمی ــی موجــب ب ــه های ــن گســل ها در وهل ــک از ای ــر ی اســت. ه
ــا را  ــوند و توده ه ــران می ش ــی ای ــی اجتماع ــن سیاس ــی در زمی ــرزه های ل
ــف  ــارز تضعی ــی، تب ــد. شــورش های مکــرر اجتماع ــه جنبــش وا می دارن ب
ــنفکران و  ــی روش ــت. برخ ــز هس ــتم نی ــن سیس ــوده ای ای ــروعیت ت مش
ــران، ناشــی  ــه ی ای ــای جامع ــد، بحران ه ــان می کنن ــردم گم ــده ای از م ع
ــت متعارفــی«  ــت متعــارف« اســت و اگــر »دول از عــدم وجــود یــک »دول
قــدرت را بــه دســت بگیــرد کــه بتوانــد روابــط حســنه ای بــا ایــاالت متحده

ــد  ــل خواه ــه ح ــای جامع ــود، تضاد ه ــو ش ــا لغ ــد و تحریم ه ــته باش داش
شــد. امــا، در پاســخ بــه آنانــی کــه تمــام تضادهــا را بــه تحریم هــا تقلیــل 
می دهنــد، می توانیــم بگوییــم کــه ایــن وضعیــت نتیجــۀ تحریم هــا نیســت. 
ــا تحریم هــا تشــدید شــده اســت. خصوصــی ســازی ها و  ــن وضعیــت ب ای
بیــکار ســازی ها و در واقــع فقیرســازی های در دیگــر کشــورهای موســوم 
بــه »جهــان ســوم« کــه هیــچ تحریمــی هــم علیــه شــان اعمــال نمی شــود 
وجــود دارد. ماننــد هنــد و مصــر و اندونــزی و غیــره. مســئله ی بحران هــای 
جهانــی، خاصــه بحران هــای کشــورهای تحــت ســلطه، فراتــر از تحریــم یــا 
توافــق اســت؛ مبنــای همــه ی ایــن تحریــم و توافقــات، روابط ســرمایه داری-

امپریالیســتی اســت و بندنــاف دولــت و رژیــم هــای ســرمایه داری تحــت 
ســلطه ماننــد جمهــوری اســالمی بــه ایــن روابــط متصــل اســت. به عــالوه، 
ســاختار ایــن روابــط اکنــون، در مقیاســی جهانــی، دچــار بحرانــی شــدید 
شــده اســت کــه چشــم انداز فروکــش و حــل آن دیــده نمی شــود.

 هیــچ امکانــی بــرای رهایــی توده هــا در چارچــوب نظــم مســتقر نیســت، 
چــرا کــه نظــم مســتقر مجبــور اســت کــه تــن بــه تضادهــای ســاختاری 
تولیــد ســرمایه داری امپریالیســتی بدهــد. بنابرایــن بــرای تغییــر رادیــکال 
ایــن واقعیــت فالکــت بــار کــه ســایه ی جنــگ و فقــر و ســتم اش هــر لحظه 
بشــریت را در کام خــودش گرفتــه، نیازمنــد انقــالب نوین سوسیالیســتی ای 
هســتیم کــه شــیوه ی تولیــد و حکومت اساســا متفاوتــی را نمایندگــی کند.
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یکــم. در بیانیــۀ اول آگوســت ســال گذشــته]2[، تحلیــل کــردم کــه 
ــود و  ــزار میش ــاص برگ ــرایطی خ ــوری در ش ــت جمه ــات ریاس انتخاب
در قــدرت مانــدن رژیــم ترامــپ/ پنــس خطــرات عمیقــی در بــر دارد. 
ــدرت  ــاکان در ق ــم کم ــن رژی ــات ای ــگام انتخاب ــه هن ــن چنانچ بنابرای
باشــد، رأی دادن بــه بایــدن بــرای وارد کــردن شکســت انتخاباتــی قاطع 
بــه فاشیســمی کــه رژیــم ترامپ/پنــس نماینــدۀ آن اســت، ضــروری و 
ــه  ــرف ب ــکاء ص ــه ات ــردم ک ــد ک ــان تاکی ــم زم ــود. ه ــد ب ــم خواه مه
ــه فاجعــه منتهــی خواهــد شــد، بنابرایــن آمــدن  رأی دادن احتمــاال ب
وســیع توده هــا بــه خیابــان و جریــان یافتــن یــک بســیج تــوده ای، در 
حرکتــی بــدون خشــونت امــا پایــدار و رو بــه رشــد، بــا طــرح مطالبــۀ 
ــرود!« کــه  رفیوزفاشیســم  »ایــن رژیــم فاشیســت بایــد همیــن االن ب
فراخــوان آن را داده اســت از اهمیتــی حیاتــی برخــوردار اســت.

اوضــاع ایــن طــور پیــش رفــت کــه توده هــای مــردم در شــمار 
ــا  ــد و ب ــار کنن ــتی را برکن ــم فاشیس ــن رژی ــا ای ــد ت ــادی رأی دادن زی
ــس  ــپ/ پن ــم ترام ــه رژی ــه ای را ب ــی قاطعان ــن کار شکســت انتخابات ای
ــره  ــا و باالخ ــرای کودت ــپ ب ــزون ترام ــهای روزاف ــد. تالش وارد کردن
اقــدام گســترده و خشــونت بــارش بــه کودتــا نــاکام مانــده و شکســت 
ــود در  ــت خ ــرش باخ ــوز از پذی ــه هن ــی ک ــپ در حال ــورد و ترام خ
انتخابــات امتنــاع میکنــد، وادار شــد قــدرت را تــرک کنــد. امــا 
ــه اردوگاه نظامــی تحــت محاصــره  ــل ب ــدن در پایتختــی کــه تبدی بای
ــرد. ــزار ک ــوری اش را برگ ــت جمه ــف ریاس ــم تحلی ــود، مراس ــده ب ش

اگــر رژیــم فاشیســتی دوبــاره انتخــاب میشــد یــا بــه طریقــی دیگــر در 
قــدرت میمانــد، میتوانســت اســاس حاکمیــت فاشیســتی اش را تحکیــم 
ــکل  ــه ش ــش را ب ــه هولناک ــه و  برنام ــتری یافت ــارت بیش ــد و جس کن
ــا ایــن انتخابــات، خطــِر فــوری از بیــخ  کامــل تــر بــه اجــرا بگــذارد. ب
ــه  ــور ب ــپ/ پنــس مجب ــم ترام ــه رژی ــت ک ــن واقعی گــوش رد شــد. ای
تــرک مقامــش شــد، اهمیــت زیــاد و ارزش تجلیــل دارد! امــا واقعیــت 
ــول  ــه در ط ــات بلک ــا انتخاب ــه ب ــا در رابط ــه تنه ــه ن ــت ک ــن اس ای
چهــار ســال حاکمیــت ایــن رژیــم و تبــه کاری هــای فزاینــده اش، آن 
حرکــت تــوده اِی بــدون خشــونت کــه رفیوزفاشیســم فراخوانــده بــود 
ــا تحــت تســلط  ــات، خیابانه ــس از انتخاب ــت. و در دورۀ پ شــکل نگرف
ــا فاشیســم. پیامــد ایــن  ــه مخالفــت ب ــد و ن تحــرکات فاشیســتی بودن
واقعیــت وضعیتــی اســت کــه علیرغــم باخــِت رژیــم ترامــپ/ پنــس در 
انتخابــات، نیروهــای فاشیســت از بســیاری جوانــب در حــال قــوی تــر 
شــدن هســتند در حالــی کــه ضدیــت بــا آنهــا بیــش از انــدازه منفعالنــه 
بــوده و چارچوبــه اش توســط حــزب دموکــرات تعییــن میشــود.

ــور  ــردم کش ــی از م ــه نیم ــب ب ــه قری ــد ک ــت را دی ــن واقعی ــد ای بای
ــم« را در  ــه، »ترامپیس ــگ طلبان ــی و جن ــور تهاجم ــه ط ــور، ب ــا ش ب
آغــوش کشــیدند و انتخابــات بیــان چنیــن واقعیتــی بــود. ایــن 
ــا میشــود  ــه ادع ــه در کشــوری ک ــر اســت ک ــاب ناپذی ــی اجتن واقعیت

»شــهر نورانــِی روی تپــه« اســت، فاشیســم در همــه ســطوح حکومــت 
ــراوان اســت!  ــادی از جامعــه ف ــی در بخشــهای زی ــه طــور کل و هــم ب
ــه  ــۀ شــان ب ــاداری متعصبان از مشــخصه های برجســتۀ  فاشیســتها، وف
تحریفــات دیوانــه واِر واقعیــت اســت کــه بــا اســتفاده از عقــل و فکــت 
ــه ســختی میتــوان در ذهنشــان نفــوذ کــرد و در بســیاری از مــوارد  ب
غیرممکــن اســت. زیــرا ایــن تحریفــات جنــون آمیــز، احســاس خطــر 
آنهــا را نســبت بــه از کــف دادن امتیازاتشــان تقویــت میکنــد و تعصبات 
ــر میکنــد. فاشیســم ریشــه  ــه ت و انزجارهــای دیرینــۀ شــان را خصمان
عمیــق در دینامیــک اساســی سیســتم سرمایه داری-امپریالیســتی دارد 
کــه از زمــان پیدایــش ایــاالت متحــده آمریــکا بــر مبنــای بــرده داری 
ــت.  ــوده اس ــم ب ــخ آن حاک ــور و در کل تاری ــن کش ــی، در ای و نسلکش
یــک حقیقــت مهــم دیگــر نیــز بــه ایــن موضــوع مربــوط اســت: بایــدن 
ــور«  ــردن کش ــد ک ــم« و »متح ــن زخ ــتن ای ــرای »بس ــالش ب در ت
ــتم: ــاًل نوش ــه قب ــور ک ــورد. همانط ــد خ ــت خواه ــدت شکس ــه ش ب

»بایــدن و دموکراتهــا میگوینــد “کشــور را متحــد خواهنــد کــرد” امــا 
ایــن ادعایــی دروغیــن اســت. زیــرا هیــچ نــوع “آشــتی” بــا فاشیســتها 
ــتها  ــروط فاشیس ــه ش ــن دادن ب ــاس ت ــر اس ــر ب ــت، مگ ــن نیس ممک
ــِت”  ــرا “عصبانی ــد داشــت. زی ــج وحشــتناکی خواه ــب و نتای ــه عواق ک
کینــه ورزانــه و متعصبانــۀ فاشیســتها برخاســته از ضدیتشــان بــا 
ــلطه  ــفید، س ــی س ــری طلب ــرای برت ــت ب ــاد محدودی ــه ایج ــر گون ه
ــم  ــا(، شوونیس ــی ه ــرت از خارج ــتیزی )نف ــه س ــه، بیگان ــری مردان گ
ــت«. ــت اس ــط زیس ــیختۀ محی ــاول افسارگس ــی و چپ ــار آمریکای ه

تردیــدی نیســت کــه بســیاری از سیاســتهای حکومــت بایــدن/
ــد  ــس خواه ــپ/ پن ــم ترام ــان رژی ــای عری ــاوت از جنایته ــس متف هری
ــاس  ــس، »احس ــدن و هری ــت بای ــت حکوم ــاع تح ــًا اوض ــود و قطع ب
متفاوتــی« خواهــد داشــت. امــا روشــی کــه آنهــا ســعی خواهنــد کــرد 
ــتم  ــای سیس ــع و نیازه ــر مناف ــق ب ــد« منطب ــد کنن ــور را متح »کش
سرمایه داری–امپریالیســم اســت و ایــن چیــزی اســت کــه هیــچ فــرد 
شــرافتمندی نبایــد بخواهــد و نبایــد در آن مشــارکت کنــد. در تــالش 
ــاالت  ــظ ای ــی و حف ــات« داخل ــت »ثب ــدد و تقوی ــتقرار مج ــرای اس ب
ــان،  ــک جه ــمارۀ ی ــتمگر ش ــدرت س ــوان ق ــه عن ــکا ب ــده آمری متح
بایــدن و هریــس و دموکراتهــا )و همچنیــن ســایر نهادهــای »جریــان 
ــه ای  ــز و ســی.ان.ان( تالشــهای قاطعان ــورک تایم ــد نیوی ــی« مانن اصل
ــم  ــق از فاشیس ــه ح ــه ب ــی را ک ــای مردم ــا توده ه ــرد ت ــد ک خواهن
رژیــم ترامــپ/ پنــس متنفرنــد و آرزومنــد جهــان عادالنــه تــری 
ــه ایــن سیســتم گــره بزننــد. ایــن کار را از طریــق  هســتند، محکــم ب
ــای  ــا در چارچوبه ه ــت توده ه ــی و فعالی ــد سیاس ــردن دی ــدود ک مح
سیســتم انجــام خواهنــد داد و ســعی خواهنــد کــرد مانــع از آن شــوند 
ــی  ــه طــور کل ــع اساســی خودشــان و ب ــای مناف ــر مبن ــا ب ــه توده ه ک
ــه  ــی ک ــا جای ــد. ت ــل کنن ــریت عم ــی بش ــع اساس ــاس مناف ــر اس ب
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بیانیۀ باب آواکیان به مناسبت سال 2021؛ سالی 
جدید، نیاز اضطراری به جهانی که بنیادا نوین 

است: برای رهایی تمام بشریت ]1[



افقهــا و فعالیتهــا محــدود بــه چارچوبه هــای سیســتم بمانــد، در 
ــب هولناکــی کــه  ــع نتیجــه ای نخواهــد داشــت جــز آن کــه مصائ واق
ــده  ــه ش ــی آورد و در ذات آن تعبی ــریت م ــر بش ــر س ــتم ب ــن سیس ای
ــرک  ــت، تح ــن محدودی ــال ای ــن ح ــد و در عی ــش یابن ــت؛ افزای اس
ــد  ــی( خواه ــی و سیاس ــادی )و اجتماع ــای اقتص ــه نیروه ــتری ب بیش
ــور و  ــن کش ــاپیش در ای ــد و پیش ــت میکنن ــم را تقوی ــه فاشیس داد ک
ــد. ــادی از خــود  نشــان داده ان ــدرت زی شــمار دیگــری از کشــورها، ق

دوم. بــا وجــود آن کــه بســیار مهــم اســت کــه رأی دادن در انتخابــات 
منجــر بــه شکســت انتخاباتــی قاطعانــه رژیــم ترامــپ/ پنس و تالشــهای 
آن بــرای تحکیــم کاملتــر حکومــت فاشیســتی شــده اســت، امــا نبایــد 
ــِی  ــه: دو قطب ــد ک ــان کن ــی را پنه ــت حیات ــن حقیق ــازه داد ای اج
ــی  ــد انتخابات ــه در فرآین ــان ک ــوری خواه ــا و جمه دموکراته
ایــن کشــور نیــز تبــارز مییابــد، شــامل رقابــت میــان آنهــا بر 
ســر ایــن اســت کــه چگونــه منافــع سیســتم ســرمایه داری-
امپریالیســتی و حاکمیــت طبقــه ســرمایه دار را حفــظ کــرده 
ــزات  ــدۀ تمای ــی، نماین ــن دو قطب ــد. ای ــب کنن و آن را تعقی
اساســی در جامعــه و جهــان نیســت و هرگــز منافــع اساســی 
توده هــای مــردم در ایــن کشــور و بــه طــور کلــی در سراســر 
جهــان را نمایندگــی نمیکنــد. در چارچــوب سیســتمی کــه به 
ــه  ــت ن ــتثمارگرانه اس ــتمگرانه و اس ــه، س ــرزی جنایتکاران ط
تنهــا نمیتــوان مشــکالت عمیــِق مقابــل روی بشــریت را حــل 
کــرد بلکــه در واقــع در ایــن چارچــوب وضــع بدتــر خواهــد 
شــد و تــا زمانــی کــه ایــن سیســتم بــر جهان مســلط اســت، 
ــرد.  ــد ک ــا خواه ــه پ ــودی ب ــوب و ناب ــم آش ــاس عظی در مقی
ایــن یــک حقیقــت مبتنــی بــر فکتهــا اســت کــه بــه طــور علمــی اثبات 
ــردی از  ــرار ف ــرای ف ــالش ب ــا ت ــکار ی ــن، ان ــده گرفت شــده اســت. نادی
ایــن واقعیــت فقــط اوضــاع را بدتــر کــرده و فاجعــه را تســریع میکنــد.

ــداری  ــط »مق ــس فق ــپ/ پن ــم ترام ــی رژی ــت انتخابات شکس
ــوع  ــب الوق ــر قری ــا خط ــه ب ــم در رابط ــرد«: ه ــان میخ زم
ــر  ــم نماینــده آن اســت و اساســی ت فاشیســم کــه ایــن رژی
ــود  ــود و نب ــران ب ــیالی )بح ــران اگزیستانس ــر بح از آن، از نظ
–م( کــه بشــریت را تهدیــد میکنــد و نتیجــۀ آن اســت 
ــرمایه داری –  ــتم س ــۀ سیس ــوای محرک ــه ق ــریت ب ــه بش ک
امپریالیســم متصــل اســت. امــا اساســا زمــاِن مبــارزه بــرای 
ــد  ــن نبای ــت. بنابرای ــگ اس ــریت، تن ــرای بش ــر ب ــدۀ بهت آین
بــا غــرق شــدن در فراموشــِی فردگرایانــه و زمینگیــر شــدِن 
ــط در فعالیتهــای گمــراه  ــا برداشــتن گامهــای غل سیاســی ی
کننــده، زمــان موجــود را بــه هــدر داد. اینهــا فقــط بــه تقویت 
ــد  ــه کارش تولی ــتمی ک ــد. سیس ــت میکن ــتم خدم سیس
ــت و  ــریت اس ــای بش ــرای توده ه ــان ب ــی پای ــتهای ب دهش
وضعیــت را بــه آســتانۀ یــک فاجعــۀ جــدی رســانده اســت.

ــه وجــود آورد کــه متناســب  بایــد قطــب بنــدی عمیقــًا متفاوتــی را ب
بــا پتانســیل ایجــاد جهانــی کامــاًل متفــاوت و بهتــر باشــد کــه 
را  بشــریت  کل  نهایــت  در  و  مــردم  توده هــای  واقعــی  منافــع 
نمایندگــی کنــد. بایــد یــک رویکــرد بنیــادا متفــاوت در زمینــۀ 
ــا  ــر آنه ــت تغیی ــردن جه ــه و عمــل ک ــط و معضــالت جامع درک رواب
اتخــاذ کــرد: روش و رویکــردی کامــاًل علمــی و همــواره علمــی.

ســوم. بســیاری از کســانی کــه دروغ گویــِی نقشــه منــد و بیمارگونــه و 
دائمــِی ترامــپ، خشمگینشــان کــرده اســت، تاکیــد زیــادی بــر اهمیــت 
ــد.  ــر فکــت و شــواهد کرده ان ــر اســتدالل مبتنــی ب علــم و حقیقــت، ب
ــر رویکــرد ضــد علمــِی  ــوده اســت ب ــا متمرکــز ب ایــن تاکیــدات عمدت
جنایتکارانــه ای کــه ترامــپ و پنــس در مــورد پاندمــی کویــد19 اتخــاذ 
کردنــد و جنــون ضــد علمــی کــه در میــان »پایــگاه« فاشیستشــان در 
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جامعــه اشــاعه داده و تشــویق کردنــد. کاری کــه منجــر بــه مــرگ غیــر 
ضــررورِی حداقــل ده هــا هــزار )یــا حتــی صدهــا هــزار( شــده و رنــج و 
محنتهــای غیــر ضــروری بســیار بــرای توده هــای مــردم بــه بــار آورده 
اســت. پــس تأکیــد بــر علــم و روش علمــی اهمیــت حیاتــی دارد. امــا 
ــه چیزضــروری اســت و  ــی در موردهم ــرد و روش علم داشــتن رویک
تأکیــد و پافشــاری بــر آن، یــک نیــاز واقعــی بــوده و اهمیــت عظیمــی 
ــده و  ــات ش ــی اثب ــور علم ــه ط ــه ب ــی ک ــول حقیقت دارد. قب
دنبــال کــردن آن تــا هــر جــا کــه آدم را بکشــاند، بــرای درک 
ــت. ــروری اس ــه، ض ــی و جامع ــوزه زندگ ــر ح ــت، در ه ــح واقعی صحی

ــق  ــًا حقای ــا صرف ــه آدمه ــرد ک ــت ک ــردی گسس ــد از رویک ــس بای پ
ــا آنهــا راحــت هســتند و حقایــق  ــد کــه ب ــا مفروضاتــی( را میپذیرن )ی
واقعــی ای کــه ممکــن اســت ناراحــت کننــده باشــند را َرد میکننــد یــا 
ــه ورای چنیــن  ــد ب ــرار میکننــد. بای ــی کــرده و ف ــی اعتنای ــه آنهــا ب ب
رویکــردی رفــت. یــک ُبعــد مهــم از ایــن گسســت، نقــد روش شــناختِی 
نســبی گرایــی فلســفِی »سیاســت هویتــی« و رهــا شــدن از ســلطۀ آن 
اســت. زیــرا »سیاســت هویتــی« نســخۀ دیگــری اســت از فروکاســتن 
»حقیقــت« بــه تجربــۀ قســمی و غیــر سیســتماتیک و احســاس 
ــادی  ــا«( کــه لطمــات زی شــخصی  )»حقیقــت مــن«، … »حقیقــت م
زده اســت و در تقابــل قــرار دارد بــا حقیقــت موجــود و عینــی کــه 
بــه طــور صحیــح، بــه طــور علمــی، از طریــق فرآینــدی بــه 
دســت آمــده کــه متکــی بــر شــواهد اســت تــا تعییــن شــود 
آیــا یــک ایــده، تئــوری، ادعــا و غیــره، منطبــق بــر واقعیــت 
مــادی هســت یــا خیــر. »سیاســت هویتــی« اغلــب توســط افــراد 
ــارزه  ــر مب ــال اعمــال »مالکیــت« ب ــه دنب ــه ب ــف ک ــای« مختل »هویته
بــا آن ســتم مشــخص هســتند، بــه قهقــرا بــرده میشــود امــا میتوانــد 
ــتم  ــف س ــکال مختل ــا َاش ــت ب ــه ضدی ــراد ب ــتیاق اف ــته از اش برخاس
باشــد. بــا ایــن وصــف، »سیاســت هویتــی« از نظــر معرفــت شــناختی 
ــت  ــه حقیق ــت و رســیدن ب ــه درک واقعی ــرد ب )اپیســتمولوژیک؛ رویک
ــای  ــر »فکته ــه ب ــرد تکی ــا رویک ــادی ب ــتراک زی ــه اش ــائل( وج مس
جایگزیــن« دارد و میدانیــم کــه ایــن از مشــخصات فاشیســتها اســت. 
در واقــع فکتهــای جایگزیــن ادعاهایــی هســتند کــه در تضــاد فاحــش 
و گاه غلیــظ بــا واقعیــت قــرار دارنــد. حتــا بــا وجــود آن کــه تشــخیص 
ــاع  ــا اوض ــت ام ــم اس ــه مه ــن زمین ــود در ای ــِی موج ــزات سیاس تمای
ــه  ــچ وج ــه هی ــه ب ــاال اســت ک ــان ب ــم و خطــرات آن چن ــدر وخی آنق
ــکلی  ــر ش ــا ه ــه خــود اجــازۀ هیــچ ســطحی از ســازش، ب ــد ب نبای
ــی  ــل در جســتجوی حقیقــت عین از رویکــرد ضــد روش علمــی و تعل
ــۀ آن بیافتیــم. ــه تل در مــورد واقعیــت واقعــی را بدهیــم و خودمــان ب

ــتیم؟«،  ــرو هس ــی روب ــِت کنون ــا وضعی ــرا ب ــه »چ ــرای درک اینک ب
ــه آنچــه در هــر مقطــع در ســطح اتفــاق می افتــد  ــا ب نمیتوانیــم صرف
پاســخ دهیــم. بلکــه بایــد از ســطح بــه عمــق برویــم، سرچشــمه ها 
و علــل زیربنایــی اوضــاع را کشــف کنیــم و بــه ایــن درک برســیم کــه 
مشــکل اساســی و راه حــل واقعــی کــدام اســت. اگــر صرفــا در ســطح 
بمانیــم، مرتبــا بــه ایــن طــرف و آن طــرف کشــیده خواهیــم شــد. ایــن 
ــا تحــت یــک  ــه درک علمــی برســیم کــه م ــا اســت کــه ب ــدان معن ب
ــک سیســتم  ــع ی ــن سیســتم در واق ــم و ای ــی میکنی ــتم زندگ سیس
ــط  ــه رواب ــبت ب ــم نس ــالش کنی ــت؛ ت ــم اس سرمایه داری-امپریالیس
ــویم و بفهمیــم  ــای سیســتم آگاه ش ــر و دینامیکه ــق ت عمی
ــه  ــش خــود ب ــری و واکن ــاکلۀ فک ــا، ش ــط و دینامیک ه ــن رواب ــه ای ک
خــودی بخشــهای مختلــف جامعــه را تعییــن میکننــد کــه نســبت بــه 

ــه فکــر کننــد و راه ممکــن  ــع موجــود در جامعــه و جهــان چگون وقای
بــرای تغییــر همــه اینهــا بــه نفــع توده هــای بشــریت و در نهایــت کل 
ــن  ــه ای ــی ب ــی از آگاه ــش اساس ــد. بخ ــزی بدانن ــه چی ــریت را چ بش
مســائل، داشــتن درکــی علمــی از تغییــرات مهمــی اســت کــه ناشــی از 
همیــن دینامیکهــا و کارکردهــای سیســتم بــوده اســت و بــه تالطمــات 
ــه میکنــد.  ــادی فاشیســم را تغذی ــه درجــات زی جامعــه دامــن زده و ب
ــه  ــتی و ب ــاد سرمایه داری-امپریالیس ــم در اقتص ــرات مه ــی تغیی یعن
تبــع آن در ســاختار اجتماعــی و »ترکیــب اجتماعــی« در ایــن کشــور و 
همچنیــن در مقیــاس جهانــی بــه وجــود آمــده کــه شــکلهای »ســنتی« 
ــن  ــان ای ــه پای ــه منجــر ب ــن ک ــدون ای ــا ب ــرده ام ــف ک ســتم را تضعی
ســتم شــود و بــه جــای پایــان ســتم، آن را در َاشــکال جدیــد برقــرار و 
تقویــت کــرده اســت. و در همــان حــال موجــب تحریــک یــک واکنــش 
ــز از ســوی  ــز و سادیســتی و اغلــب خشــونت آمی ــا جنــون آمی حقیقت
ــع خــود و در  ــه مناف ــه شــده اســت. بخشــهایی ک بخشــهایی از جامع
واقــع موجودیــت خــود را بــا اشــکال ســنتی ســتم تعریــف میکننــد.

ــن  ــی از ای ــا برخ ــه ب ــزی در رابط ــه ای مرک ــه و نکت ــوان مقدم ــه عن ب
ــژه  ــه وی ــرات و ب ــن تغیی ــه ای ــم ک ــد کنی ــد تاکی ــم، بای ــرات مه تغیی
ــت  ــط اس ــت، مرتب ــر رخ داده اس ــۀ اخی ــد دِه ــه در چن ــی ک تغییرات
بــا تشــدید انــگل وارگــی سرمایه داری-امپریالیســم در جهــان معاصــر. 
همانطــور کــه در کتــاب گشایشــها]3[ گفتــم: انــگل وارگــی اشــاره به 
ایــن واقعیــت دارد کــه ســرمایه داری ای کــه بــه طــور فزاینــده جهانــی 
ــا حــد  ــرای حفــظ نــرخ ســود ت ــرای تولیــد و ب ســازی شــده اســت، ب
زیــادی متکــی اســت بــر شــبکه ای وســیع از کارگاه هــای عــرق ریــزان، 
ــه  ــا و خاورمیان ــن و آفریق ــکای التی ــوِم آمری ــان س ــژه در جه ــه وی ب
و آســیا و در همــان حــال، فعالیــت ســرمایه داری در »کشــورهای 
ــز در  ــده ای متمرک ــور فزاین ــه ط ــتی ب ــی« سرمایه داری-امپریالیس اصل
حــوزه مالــی و ســفته بــازی مالــی و »نــوک قلــۀ« فــن آوری عالــی )نــه 
ــای  ــن در حوزه ه ــرای آن( و همچنی ــه ب ــی اولی ــواد فیزیک ــد م تولی
خدمــات و تجــارت )از جملــه نقــش فزاینــده بازاریابــی آنالیــن( اســت.

ــت  ــش(، وضعی ــال پی ــی دوم )75 س ــگ جهان ــان جن ــان پای  از زم
ــرات  ــن تغیی ــۀ ای ــت. پای ــرده اس ــمگیری ک ــرات چش ــیاهان تغیی س
ــایر تحــوالت  ــردن )مکانیزاســیون( و س ــش ماشــینی ک ــدا در افزای ابت
ــۀ آن  ــوۀ محرک ــت و ق ــرار داش ــاد ق ــاورزی و کل اقتص ــد کش در تولی
شــورش قدرتمنــد و مبــارزات ســیاهان بــود کــه توانســت در شــرایطی 
ــا  ــی ب ــه رویاروی ــد ده ــژه در چن ــه وی ــکا، ب ــۀ آمری ــه حاکم ــه طبق ک
ــی دوم،  ــگ جهان ــس از جن ــالهای پ ــوروی در س ــر ش ــاد جماهی اتح
نگــراِن حفــظ چهــره خــود بــه عنــوان »قهرمــان دمکراســی« و »رهبــر 
ــن  ــرون بکشــد. در نتیجــۀ ای ــی را از آن بی ــود، امتیازات ــان آزاد« ب جه
ــر حــول اســتثمار  ــیاهان دیگ ــر س ــل، ســتم ب ــایر عوام ــرات و س تغیی
ــه در  ــت، ک ــز نیس ــوب متمرک ــتایی جن ــق روس ــه در مناط بیرحمان
ــیاهان  ــه س ــا علی ــوکالس کالنه ــه ک ــتی ک ــرور و وحش ــا ت ــب ب ترکی
ــوِد  ــواردی خ ــی )و در م ــه بردگ ــک ب ــرایطی نزدی ــد ش راه می انداختن
ــیاه  ــای س ــوض، توده ه ــا در ع ــود. ام ــود آورده  ب ــه وج ــی( را ب بردگ
ــده و  ــازی ش ــق جداس ــور، در مناط ــر کش ــهرِی سراس ــق ش در مناط
متمرکــز، اســکان داده شــده اند و مــورد تبعیــض سیســتماتیک و 
ــد. ــرار دارن ــس ق ــه دســت پلی ــل ب ــرض قت قســاوت مســتمر و در مع

طــی چنــد دهــه گذشــته، بــه علــت تشــدید جهانــی ســازی و ماشــینی 
ــاغل  ــیاری از مش ــض، بس ــداوم تبعی ــا ت ــب آن ب ــد و ترکی ــدن تولی ش
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کارخانــه ای از بیــن رفته انــد. اینهــا مشــاغلی بودنــد کــه مــردان 
ــد  ــا درآم ــا ب ــیاه در مناطــق شــهری، در آنه ــان س ــیاه و برخــی زن س
بهتــری اســتخدام میشــدند. در عیــن حــال، در نتیجــه مبــارزات 
حقــوق مدنــی و مبــارزات آزادی بخــش ســیاهان در دهــۀ 1960 
ــان  ــطی در می ــه متوس ــل، طبق ــایر عوام ــه 1970 و س ــل ده و اوای
ــی« کــه  ــه اصطــالح »تحتان ــا قشــر ب ســیاهان رشــد کــرده اســت. ام
ــی  ــور دائم ــه ط ــش ب ــتند و کمابی ــهری هس ــای ش ــز در گتوه متمرک
از مشــاغل اقتصــاد »رســمی« محرومنــد نیــز گســترش یافتــه اســت. 
نیروهــای حاکــم قــادر نیســتند راه حــل مثبتــی بــرای تضادهــای حــاِد 
ــتی  ــتند نژادپرس ــادر نیس ــد؛ ق ــه دهن ــرات ارائ ــن تغیی ــته از ای برخاس
ــا  ــیاهان و حت ــه س ــز علی ــض تحقیرآمی ــامل تبعی ــه ش ــاختاری ک س
ــتند  ــادر نیس ــد؛ ق ــان دهن ــت را پای ــیاهان اس ــر س ــه ت ــرهای مرف قش
تعــداد زیــادی از ســیاهان را در اقتصــاد »رســمی« ادغــام کننــد؛ پــس 
ــا  ــی میلیونه ــس جمع ــه حب ــت ب ــت، دس ــن وضعی ــه ای ــخ ب در پاس
ــه آن را از  ــد ک ــیاه( زده ان ــان س ــده ای زن ــداد فزاین ــیاه )و تع ــرد س م
طریــق دســتگیری، محاکمــه هــا، محکومیتهــا و احــکام پیــش میبرنــد 
ــد  ــه راه انداخته ان ــی ب ــتماتیک پلیس ــرور سیس ــهری ت ــز ش و در مراک
ــدف  ــورد ه ــد م ــی، میتوان ــکان و زمان ــر م ــیاهی، در ه ــر س ــه ه ک
آن قــرار گیــرد. ایــن حبــس تــوده ای و تــرور پلیســی، تجســم 
ــه ســیاهان اســت. ــی عدالتــی هرچــه بیشــتر علی تبعیــض شــنیع و ب

بــا توجــه بــه اینکــه راه حــل عادالنــه تــری در ایــن سیســتم غیرممکــن 
اســت، تــالش بــرای اجــرای بیرحمانــۀ »نظــم و قانــون«، بــی ثباتی کل 
ایــن وضعیــت را افزایــش میدهــد و منجــر بــه تالطمات بیشــتر میشــود. 
ــیاه.  ــردم س ــۀ م ــه و محقان ــاًل موج ــورش کام ــراض و ش ــه اعت از جمل
نیروهــای فاشیســت بــه نوبــۀ خــود از ایــن تالطمــات اســتفاده کــرده و 
تصویــر احمقانــۀ برتــری طلبانــه شــان را از توده هــای ســیاه ترویج کرده 
و آنــان را »جنایتــکار« و »درنــدگان از قفــس فــرار کــرده« میخواننــد.  
ــی  ــه کس ــه چ ــر از اینک ــرف نظ ــرات و ص ــن تغیی ــۀ ای ــود هم ــا وج ب
ــتماتیک  ــض سیس ــت، تبعی ــرده اس ــغال ک ــدرت را اش ــی های ق کرس
ــت  ــن واقعی ــت و همی ــوده اس ــا ب ــا برج ــان پ ــنده همچن ــتم کش و س
ــه ایــن نتیجــه برســند کــه معضــل  باعــث شــده برخــی از ســیاهان ب
همانــا حــزب دمکــرات اســت. چــرا کــه ایــن حــزب بــه طــور 
ــا مکــررا  ــوده اســت ام ــت ســیاهان ب ــب حمای ــال جل ــه دنب مســتمر ب
ــزب  ــه ح ــود آن ک ــا وج ــت. ب ــرده اس ــل ک ــا عم ــع آنه ــه مناف علی
ــی  ــار و تهاجم ــفید ه ــی س ــری طلب ــدار برت ــواه پرچم ــوری خ جمه
ــا ایــن حقیقتــی اســت کــه فقــط جمهــوری خواهــان  شــده اســت ام
نیســتند کــه بــر ظلــم و ســتم بــر ســیاهان ریاســت کرده انــد، 
بلکــه حــزب دمکــرات هــم بخشــی از ماجــرا بــوده اســت. امــا 
ــت؟ ــدام اس ــی آن ک ــخ واقع ــت و پاس ــر چیس ــن ام ــی ای ــت واقع عل

واقعیــت ایــن اســت کــه برتــری طلبــی ســفید در وجــود ایــن 
ــچ  ــت و هی ــده اس ــه ش ــتی تعبی ــرمایه داری- امپریالیس ــتم س سیس
ــد  ــم نمی توانن ــد ه ــر بخواهن ــا اگ ــم، حت ــه حاک ــزاب طبق ــک از اح ی
ــوری  ــت از حــزب جمه ــن وضــع، حمای ــد. پاســِخ ای ــان دهن آن را پای
خــواِه فاشیســت یــا تــالش بــرای بــازی کــردن بــا کارت یکــی از ایــن 
ــا پاســخ ایــن نیســت  ــل دیگــری نیســت. ی ــورژوازی در مقاب احــزاب ب
ــر  ــی ب ــب »جای ــرای کس ــد و ب ــیاه« را بپذیری ــرمایه داری س ــه »س ک
ــا  ــا صرف ــن رویکرده ــی ای ــد. تمام ــی کنی ــتم، گدای ــز« سیس ــر می س
ــن  ــود. ای ــر می ش ــود منج ــۀ موج ــتم گران ــتِم س ــت سیس ــه تقوی ب
ــیاری از  ــه بس ــه زدن ب ــت لطم ــه قیم ــد ب ــاید بتوانن ــا، ش رویکرده

مــردم، بــه عــدۀ معــدودی منفعــت برســانند. پاســخ، انقــالب و ایجــاد 
جامعــه ای بنیــادا متفــاوت اســت کــه دارای شــالوده و همچنیــن 
جهتگیــرِی محــو و الغــای برتــری طلبــی ســفید و کلیــۀ ســتمها اســت.

ــت  ــی در وضعی ــرات عمیق ــی، تغیی ــن الملل ــطح بی ــکا و در س در آمری
و موقعیــت اجتماعــی تعــداد زیــادی از زنــان بــه وجــود آمــده اســت. 
بــه طــور مثــال یــک ُبعــد مهــم از ایــن امــر آن اســت کــه بســیاری از 
کارگــران کارگاه هــای عــرق ریــزان در جهــان ســوم زنــان هســتند کــه 
مجبورنــد تحــت شــرایط وحشــتناکی کار کننــد. تغییــر در عملکــرد و 
ــی  ــوان بخشــی از اقتصــاد جهان ــه عن ــکا – ب ســاختار اقتصــاد در آمری
ــه  ــر ب ــت – منج ــده اس ــازی ش ــی س ــده ای جهان ــور فزاین ــه ط ــه ب ک
اشــتغال گســترده و اســتثمار زنــان ســیاه و ســایر زنــان رنگیــن پوســت، 
ــه  ــت. ن ــده اس ــی ش ــرده فروش ــات و خ ــهای خدم ــژه در بخش ــه وی ب
تنهــا بــرای تعــداد زیــادی از زنــان، بــه ویــژه زنــان ســفید و همچنیــن 
بــرای برخــی از زنــان رنگیــن پوســت، فرصتهــای بیشــتری در مشــاغل 
ــا  ــرای آنه ــه کار ب ــت بلک ــده اس ــود آم ــه وج ــارت ب ــی و تج تخصص
ــان  ــای ش ــرای خانواده ه ــد ب ــا بتوانن ــده ت ــی ش ــه ضرورت ــل ب تبدی
»ســبک زندگــی طبقــه متوســط« را فراهــم کننــد. ایــن وضعیــت کــه 
ــه مشــغول کار هســتند، از  ــان در خــارج از خان ــداد بیشــتری از زن تع
ــه  ــی طبق ــای حقوق ــه موقعیته ــی ک ــل توجــه زنان ــش قاب ــه افزای جمل
ــواده »ســنتی« پدرســاالر  ــر خان ــه طــور جــدی ب ــد، ب متوســط را دارن
ــار  ــه فش ــاالرانه در جامع ــط پدرس ــردان( و کال رواب ــلطه م ــت س )تح
ــل مالحظــه ای آن را تضعیــف کــرده اســت.  ــه طــور قاب وارد آورده و ب
ــر  ــتم ب ــه س ــارزه علی ــرای مب ــاعدتری ب ــرایط مس ــت ش ــن وضعی ای
ــارزه  ــن مب ــر از ای ــل توجهــی متأث ــه طــور قاب زن را فراهــم کــرده و ب
ــر زن در  ــتم ب ــه س ــارزه علی ــه مب ــت دارد ک ــن واقعی ــت. ای ــوده اس ب
ــت  ــاب یاف ــۀ 1960 بازت ــکال ده ــزش رادی ــدی از خی ــش قدرتمن بخ
و از آن زمــان تاکنــون در َاشــکال گوناگــون تــداوم یافتــه اســت. 
همانطــور کــه در کتــاب دور ریختــن همــه خدایــان گفتــم: 

ــنگ  ــود در س ــتم موج ــب س ــیاری از جوان ــۀ 1960 بس ــورِش ده »ش
بنــای ایــن جامعــه را زیــر ســوال بــرد. آن هــم نــه فقــط در حــوزه فکــر 
و اندیشــه، هرچنــد کــه ایــن جنبــه از اهمیــت فوق العــاده ای برخــوردار 
بــود؛ بلکــه همچنیــن در عمــل و در حــوزۀ مبــارزه سیاســی آن را بــه 
چالــش کشــید. تغییــرات زیــادی کــه بــه وجــود آمــد بخشــا ناشــی از 
مبــارزات سیاســی تــوده ای بــود و قســما بــه علــت تغییــر در مختصــات 
اقتصــاد و نیازهــای آن. یکــی از مهمتریــن ابعــاد ایــن تغییــرات، 
ــن و  ــان متخصصی ــژه در می ــه وی ــت؛ ب ــان اس ــش زن ــه نق ــوط ب مرب
ــرای  ــت ب ــام وق ــه در آن کاِر تم ــط ک ــه متوس ــای طبق ــایر الیه ه س
زنــان نــه تنهــا امــکان پذیــر بلکــه در تــالش بــرای حفــظ اســتاندارد 
ــب  ــرات در ترکی ــن تغیی ــود. ای ــروری ب ــط، ض ــه متوس ــی طبق زندگ
ــهایی  ــایر جنبش ــم و س ــی فمینیس ــی و ایدئولوژیک ــارزات سیاس ــا تب ب
کــه در دهــه 1960 ســر بــرآورد، بــه واقــع چالــش بســیار مســتقیمی 
بــود بــرای شــکل هایــی از ســتم کــه در ایــن جامعــه نهادینــه اســت.

ــه  ــری طلبــی مردان ــا ایــن وصــف، حقیقــت آن اســت کــه محــِو برت ب
ــرا  ــت. زی ــن نیس ــتم ممک ــن سیس ــوب ای ــاالری-م( در چارچ )مردس
مردســاالری نــه تنهــا عمیقــا در تــار و پــود ایــن جامعــه بافتــه شــده 
اســت، بلکــه همچنیــن بــه ایــن علــت کــه سیســتم  مبتنــی اســت بــر 
روابــط کاالیــی و اســتثمار ســرمایه داری. سیســتمی کــه در آن، چیزهــا 
ــدی  ــق فرآین ــد از طری ــوند؛ تولی ــد میش ــروش( تولی ــه )ف ــرای مبادل ب
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ــوق کار  ــا حق ــرای دســتمزد ی ــردم ب ــای م ــه توده ه انجــام میشــود ک
میکننــد تــا ســود تولیــد کننــد و ایــن ســود توســط ســرمایه دارانی کــه 
آنهــا را اســتخدام کــرده وکارشــان را کنتــرل میکنند، انباشــت میشــود. 
ــارهای  ــر فش ــه زی ــود آن ک ــا وج ــا ب ــاالر حت ــواده پدرس ــد خان واح
فزاینــده قــرار گرفتــه اســت، امــا کمــاکان یــک مؤلفــه و نیــاز 
ــت.  ــرمایه داری اس ــتم س ــرای سیس ــی ب ــادی و اجتماع ــی اقتص اساس
ــه  طــی دهه هــای گذشــته، بخــش فاشیســت طبقــه حاکــم، دســت ب
حملــۀ بــی امانــی علیــه حقــوق مــردم، کــه منــدرج در قانــون اساســی 
ــی  ــان مذهب ــان بنیادگرای ــی اش را در می ــگاه اجتماع ــت، زده و پای اس
ــتمگری  ــونت، س ــال خش ــا اعم ــب ب ــا زور و اغل ــا ب ــرده ت ــیج ک بس
ــن  ــقط جنی ــق س ــه ح ــه ب ــق حمل ــنتی« را از طری ــاالرانۀ »س پدرس
ــن  ــی ای ــز اصل ــد و تمرک ــال کنن ــارداری، اعم ــرل ب ــق کنت ــا ح و حت
ــج  ــی و پن ــه س ــت. آنچ ــوده اس ــان ب ــردن زن ــرده ک ــا ب ــم اساس تهاج
ســال پیــش نوشــتم، امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــر صــادق اســت:

ــی در  ــرات عمیق ــاالت متحــده تغیی ــه گذشــته در ای ــد ده »طــی چن
وضعیــت زنــان و روابــط درون خانــواده بــه وقــوع پیوســته اســت. فقــط 
ــا  ــه شــوهر »تنه ــواده ای ک ــوی« خان ــا، »الگ ــواده ه در ده درصــد خان
نــان آور« و زن »خانــه دار« کامــاًل وابســته اســت، حاکــم اســت. همــراه 
ــها و  ــمگیری در نگرش ــرات چش ــادی، تغیی ــرات اقتص ــن تغیی ــا ای ب
انتظــارات نیــز رخ داده اســت و نــه تنهــا بافــت خانــواده بلکــه بــه بطــور 
ــرار  ــی ق ــارهای مهم ــر فش ــی زی ــط اجتماع ــت رواب ــر، باف ــترده ت گس
گرفتــه اســت… در شــرایط فــوق العــادۀ امــروز، کلیــت مســالۀ 
موقعیــت و نقــش زنــان در جامعــه هرچــه حادتــر خودنمایــی 
میکنــد. در جامعــۀ ایــاالت متحــدۀ امــروز، ایــن یــک انبــار 
بــاروت اســت. نمیتــوان تصــور کــرد کــه ایــن ِگــِره بتوانــد بــه جــز 
ــوده  ــا، گش ــن راه ه ــونت آمیزتری ــوا و خش ــن محت ــکال تری ــا رادی ب
ــکال  ــایش رادی ــا گش ــه: آی ــت ک ــا اس ــوال اینج ــود. س ش
ــا  ــی، آی ــا گشــایش رادیــکال انقالب ــود ی ارتجاعــی خواهــد ب
زنجیرهــای بردگــی تقویــت خواهنــد شــد یــا تعییــن کننــده 
ــو  ــده و راه مح ــته ش ــم شکس ــای آن دره ــن حلقه ه تری
ــد.« ــد ش ــاز خواه ــا ب ــواع بردگی ه ــتم و ان ــن س ــل ای کام

ادعانامه هــای  ابــراز  بــرای  »فضــا«  تغییــرات،  ایــن  بــا  همــراه 
گرانــۀ  ســتم  روابــط  بــا  مغایــر  روابــط  و  جنســیتی  »هویــت« 
ــه  ــهایی ک ــم تالش ــاز ه ــل، ب ــد و در مقاب ــاز ش ــنتی ب ــیتِی س جنس
اغلــب خشــونت آمیــز بوده انــد بــرای تحمیــل و تقویــت روابــط 
ــا آن مطابقــت نــدارد، بــه راه افتــاد. ســنتی و ســرکوب هــر آن چــه ب

ــج و  ــد در تروی ــی قدرتمن ــی، عامل ــی دین ــژه بنیادگرای ــه وی ــن و ب دی
ــکلهای  ــر ش ــن دیگ ــاالری و همچنی ــان از پدرس ــِت زن ــت تبعی تقوی
»ســنتی« ســتم اســت. در اینجــا میخواهــم از یــک درون بینــی مهــم 
کریســتین کوبــس دوِمــز اســتفاده کنــم. او در شــهری در ایالــت 
ــت و  ــفید اس ــیحی س ــان مس ــر از بنیادگرای ــه پ ــده ک ــزرگ ش ــوا ب آی
از آنهــا بــه عنــوان »ســفیدهای اوانجلیــس« یــاد میکنــد. همانهــا کــه 
ــاب  ــتند. او در کت ــکا هس ــی در آمری ــم کنون ــرات فاشیس ــتون فق س
ــی  ــفید ایمان ــهای س ــه اوانجلیس ــن: چگون ــان وی ــیح و ج ــود مس خ
را فاســد کردنــد و ملتــی را شکســتند]4[ مینویســد: »ســفیدهای 
ــه  ــبیح ب ــای تس ــل دانه ه ــائل را مث ــه مس ــن مجموع ــس ای اوانجلی
ــه را  ــن مجموع ــه ای ــبیحی ک ــخ تس ــد و ن ــل کرده ان ــم متص ه
بــه شــکل یــک کل منســجم بــه هــم پیونــد میدهــد، تعهــد 
نوســتالژیک بــه مردانگــی ســفیِد نخراشــیده و پرخاشــگرانه 

ــری  ــا رهب ــه ب ــدری در خان ــت پ ــت. حکوم ــه اس ــتیزه جویان و س
ــت  ــتنی دارد و سرنوش ــی ناگسس ــی ارتباط ــۀ مل ــه در صحن قهرمانان
ــه شــده اســت[ ــد اینجــا اضاف ــه هــر دو بســتگی دارد.« ]تأکی ــت ب مل

ــان پدرســاالرِی پرخاشــگر و  ــه ارتبــاط تنگاتنگــی کــه می ــا توجــه ب ب
فاشیســم وجــود دارد، جــای تعجــب نیســت کــه علیرغــم نژادپرســتِی 
ــذب او  ــار ج ــن تب ــیاه و التی ــردان س ــی از م ــپ، اقلیت ــاِن ترام عری
شــده اند. از جملــه برخــی از افــراد مشــهور در موســیقی رپ. هرچنــد 
ــا  ــد، ام ــود دارن ــی وج ــر مثبت ــا و عناص ــاپ نیروه ــپ ه در رپ و هی
ــتیزانه و  ــگ زن س ــود فرهن ــج میش ــده تروی ــور فزاین ــه ط ــه ب آنچ
ــیار  ــی بس ــت ول ــم نیس ــه در آن حاک ــه گرچ ــت ک ــان اس ــر زن تحقی
پــر رنــگ اســت. و همچنیــن ترویــج فرهنــگ الت بــازی و تیــغ زنــی 
کــه از »خصوصیــات« شــاخِص ترامــپ اســت. همچنیــن جــای تعجــب 
نیســت کــه حتــی تعــداد قابــل توجهــی از زنــان، عمدتــا زنــان ســفید 
امــا همچنیــن عــده ای از زنــان التیــن تبــار و دیگــر رنگیــن پوســتان، 
بــه ایــن فاشیســم گرایــش یافته انــد. متأســفانه پدیــدۀ آویــزان شــدن 
ــرده،  ــیر ک ــا را اس ــه آنه ــنتی« ک ــای س ــه »زنجیره ــتمدیدگان ب س
ــادران در  ــد م ــاد بیاوری ــه ی ــال ب ــور مث ــه ط ــت. ب ــج اس ــیار رای بس
ــوان  ــن عن ــا ای ــی ب ــز در کتاب ــا کون ــه کلودی ــدری]5[ را ک ســرزمین پ
ــی کــه در زمــان ظهــور فاشیســم در دهــۀ  تشــریح کــرده اســت. زنان
ــد در  ــه کار میکردن ــا فعاالن ــر و نازی ه ــرای هیتل ــان ب 1930 در آلم
ــوش  ــا گ ــود. ی ــاوز ب ــار و متج ــاالِر ه ــک مردس ــر ی ــه هیتل ــی ک حال
ــز )Candace Owens(، زن  ــس اوون ــروز کاندی ــخنان ام ــه س ــد ب کنی
ســیاهی کــه فاشیســت اســت و هیتلــر را بــه خاطــر تالشــهایش بــرای 
»عظمــت آلمــان« ســتایش کــرده اســت. او میگویــد: »هیــچ جامعــه ای 
ــت  ــی نیس ــد… تصادف ــده بمان ــد زن ــردان قدرتمن ــدون م ــد ب نمیتوان
ــان،  ــه فرزندانم ــم ب ــوزش مارکسیس ــا آم ــان ب ــرب، همزم ــه در غ ک
مــردان مــان، مداومــا زنانــه میشــوند. ایــن یــک تهاجــم آشــکار اســت. 
ــرای فاشیســتهایی  ــه مــردان مــان بازگردانیــد.« البتــه ب مردانگــی را ب
ــتند  ــانی هس ــی« کس ــوی« و دارای »مردانگ ــردان ق ــز، » م ــل اوون مث
کــه تجســم روابــط جنســیتی ســنتی هســتند و آن را اعمــال میکننــد 
و ایــن ســلطه را بــر زنانــی کــه تســلیم آن میشــوند، اعمــال میکننــد. 
امــا مردانــی کــه خــود را بــا نقشــها و روابــط ســنتی جنســیتی منطبــق 
نمیکننــد و از برابــری میــان زن و مــردم حمایــت میکننــد، از نظــر او 
ــفید  ــان س ــرای زن ــتند. و ب ــه« هس ــل« و »اخت ــف« و »زن ذلی »ضعی
ــری  ــه در آن برت ــتی ک ــده فاشیس ــن پدی ــی از ای ــه بخش ــتی ک پوس
ــت،  ــش اس ــجام بخ ــی و انس ــری هویت ــن، عنص ــه خش ــی مردان طلب
ــه  ــه ب ــفید ک ــی س ــری طلب ــا برت ــد ب ــه میتوانن ــت ک ــت آن اس واقعی
ــت،  ــم اس ــاخص فاشیس ــده و ش ــن کنن ــر تعیی ــکا عنص ــژه در آمری وی
همــراه شــوند. زیــرا برتــری طلبــی ســفید و مردســاالری پرخاشــگر بــه 
طــور تنگاتنگــی بــه هــم گــره خورده انــد. همــان طــور کــه کریســتین 
ــو. ــتیزه ج ــگر و س ــفیِد پرخاش ــی س ــد: مردانگ ــز میگوی ــس دوم کوب

تشــدید بحــران اقلیمــی، جنــگ و ســرکوب و تغییــرات مهــم در 
ــروی  ــک نی ــوان ی ــه عن ــتی ب ــِی سرمایه داری-امپریالیس ــاد جهان اقتص
ــد  ــی مانن ــرکوب، تغییرات ــگ و س ــی و جن ــران اقلیم ــه در بح محرک
ــرکت های  ــِی ش ــن الملل ــرات بی ــش تأثی ــتر و افزای ــه بیش ــد هرچ رش
هایــی  فنــاوری  گســترش  )اگروبیزنــس(،  زراعی-تجــاری  عظیــم 
کــه جــای نیــروی کار را گرفته انــد، افزایــش کنتــرل انحصــاری 
ــی و  ــتر در بازاریاب ــه بیش ــار هرچ ــیمیایی، انحص ــود ش ــذر و ک ــر ب ب
همــه  و  همــه  خــواری،  زمیــن  در  گســترده  ســرمایه گذاری های 
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ــه  ــیع و پرآشــوب شــده ک ــی وس ــای جمعیت ــه جایی ه ــا ب موجــب ج
بــه ویــژه مــردم جنــوب جهانــی )کشــورهای آمریــکای التیــن، آفریقــا، 
خاورمیانــه و آســیا( را درگیــر کــرده اســت. یــک شــاخص مهــم 
ــه طــوری کــه  ایــن تغییــرات، شــکلگیری شهرنشــینی انبــوه اســت. ب
اکنــون بیــش از نیمــی از جمعیــت جهــان در مناطــق شــهری زندگــی 
ــق  ــزرگ در مناط ــای ب ــر زاغه ه ــتمل ب ــه مش ــی ک ــد. جمعیت میکنن
شــهری جهــان ســوم اســت کــه نزدیــک بــه یــک میلیــارد نفــر در آنهــا 
ــان ســوم  ــردم جه ــر از م ــر دیگ ــون نف ــا میلی ــد و ده ه زندگــی میکنن
مجبــور بــه مهاجــرت بــه ایــاالت متحــده آمریــکا و کشــورهای اروپایــی 
ــن  ــی از ای ــه در برخ ــه ک ــکل گرفت ــه ای ش ــه گون ــرایط ب ــده اند. ش ش
ــدون  ــاالت متحــده، اقتصــاد ب ــر در ای ــه طــور چشــم گی کشــورها و ب
ــد. در  ــد بچرخ ــال نمیتوان ــران، اص ــی از مهاج ــمار عظیم ــتثمار ش اس
حالــی کــه همیــن مهاجــران دائمــا در خطــر اخــراج هســتند و چنیــن 
ــرده اســت. ــرط شــکننده ک ــل اســتثمار مف ــا را در مقاب ــی آنه وضعیت

نابــودِی اکثریــت زراعــت کوچــک در کشــورهای جهــان ســوم و 
افزایــش ســرگیجه آور جمعیــت شــهری در ایــن بخــش جهــان 
)همچنیــن در ایــاالت متحــده و دیگــر کشــورهای امپریالیســتی( کــه 
ــن شــغل در »اقتصــاد رســمی«  ــه یافت ــادر ب ــا ق ــی از آنه شــمار بزرگ
نیســتند و بــه ویــژه در جهــان ســوم، موجــب گســترش اقتصــاد غیــر 
ــت.  ــده اس ــی ش ــر قانون ــاد غی ــه کار در اقتص ــای تب ــمی و بانده رس
ــارت  ــدر و تج ــواد مخ ــارت م ــخص در تج ــور مش ــه ط ــا ب ــن بانده ای
و دختــران کــه در »صنعــت  زنــان  تجــارت  ویــژه  بــه  انســان، 
ــه  ــوند و ب ــی میش ــنیع قربان ــرزی ش ــه ط ــی ب ــن فروش ــکس« و ت س
فعال انــد.  هســتند،  جنســی  برده هــای  کلمــه  واقعــی  معنــای 

ــدید آن،  ــیالیت ش ــداری و س ــاع و ناپای ــمگیر در اوض ــرات چش تغیی
عامــل مهمــی در ظهــور بنیادگرایــی دینــی در جهــان ســوم و حتــا در 
ایــاالت متحــده آمریــکا بــوده اســت. در آمریــکا، بنیادگرایــی مســیحی 
بــه مثابــه یــک نیــروی اجتماعــی و سیاســی بســیار منفــِی قدرتمنــد 
ــن  ــا ای ــه شــکل خــاص ب ــه ب ــری ک ــل دیگ ــرده اســت. عام ــور ک ظه
ــب  ــا ترکی ــا آنه ــط ب ــِی مرتب ــرات اجتماع ــادی و تغیی ــرات اقتص تغیی
ــژه در  ــه وی ــی ب ــی دین ــوذ بنیادگرای ــزون نف ــد روزاف ــه رش ــده و ب ش
ــوده  ــی ب ــش های ــِت جنب ــت، شکس ــرده اس ــت ک ــوم خدم ــان س جه
اســت کــه در دورۀ پــس از جنــگ جهانــی دوم در جهــان ســوم تحــت 
ــی و علیــه اســتعمارگران  ــان انقالب ــا ملــی گرای رهبــری کمونیســتها ی
ــاالت  ــه ای ــم و ســتمگران نئواســتعمار و از همــه بیشــتر علی ــوع قدی ن
ــا کنــار  ــد ی ــان داشــتند. ایــن جنبشــها شکســت خوردن متحــده، جری
ــن عقبگــرد، واژگــون شــدن  ــان، بزرگتری ــن می گذاشــته شــدند. در ای
سوسیالیســم در چیــن و احیــای ســرمایه داری در آن کشــور در دهــه 
ــتی و  ــد سوسیالیس ــور قدرتمن ــک کش ــن را از ی ــه چی ــود ک 1970 ب
چــراغ راهنمــا و ســنگِر مبــارزات انقالبــی در سراســر جهــان، تبدیــل به 
یــک قــدرت امپریالیســتِی رو بــه صعــود کــرد کــه خــودش اســتثمارگر 
توده هــای مــردم در آفریقــا و دیگــر نقــاط جهــان ســوم اســت.

عــروج بنیادگرایــی دینــی همــراه بــا افزایــش سکوالریســم، بــه ویــژه در 
ــا سکوالریســم،  ــل ب میــان جمعیــت تحصیــل کــردۀ شــهری و در تقاب
ــا  ــرادی هســتند کــه مذهبــی نیســتند ی رخ داده اســت. ســکوالرها اف
حداقــل از پیــروان ادیــان ســنتی نمیباشــند. هرچنــد ایــن سکوالریســم 
بــه خــودی خــود بــه معنــی حملــه بــه کســانی کــه کمــاکان اعتقــادات 
ــترش  ــا گس ــدارد. ام ــز ن ــی نی ــن هدف ــت و چنی ــد نیس ــی دارن دین

ــان  ــن را تضعیــف میکنــد. بنیادگرای ــه طــور عینــی، دی سکوالریســم ب
ــه هــر چیــزی کــه مقــدس اســت«  دینــی، سکوالریســم را تهاجــم »ب
میداننــد.  بنیادگرایــان دینــی کــه حاضــر نیســتند حتــا بکوشــند بــاور 
دینــی را بــا نتایــج پژوهشــهای علمــی آشــتی دهنــد و ایــن عــدم تمایل 
ــی  ــل داروین ــِت تکام ــه فک ــی شــان ب ــر عقالن ــا حمــالت غی ــا ب را قوی
ــد. ــات شــده اســت نشــان میدهن ــم اثب ــور علمــی و محک ــه ط ــه ب ک

آنچــه اساســًا در ایــن تقســیم بنــدی دخیــل اســت، پذیــرش یــا انــکار 
ــت  ــه اهمی ــت. از جمل ــواهد اس ــر ش ــی ب ــِی متک ــۀ منطق و رد اندیش
تفکــر انتقــادی، کــه بــه معنــای گســترده، تعمیــم روشــنگری اســت. 
ــه  ــه، ب ــژه در فرانس ــه وی ــا، ب ــش در اروپ ــرن پی ــد ق ــنگری، چن روش
ــرفت های  ــون پیش ــا کن ــان ت ــان، و از آن زم ــد. در آن زم ــود آم وج
ــه  ــی ب ــرفتهای علم ــۀ پیش ــه در نتیج ــی ک ــافات مهم ــی و اکتش علم
دســت آمده انــد، بــه حــدی زیــر ســوال بــردن دیــن را تقویــت کــرده 
ــن  ــیاری از ای ــرا بس ــود. زی ــر نب ــکان پذی ــًا ام ــاًل واقع ــه قب ــت ک اس
ــِی  ــدس دین ــب مق ــا کت ــارض ب ــوح در تع ــه وض ــی ب ــفیات علم کش
ــی را  ــد. و روش علمــی، چیزهای ــرار دارن ــا ق ــای آنه کهنســال و ُدگمه
ــی  ــادِی واقع ــای م ــی در دنی ــواهد انضمام ــط ش ــان توس ــه وجودش ک
ــد.  ــمیت نمی شناس ــه رس ــی« ب ــوان »واقع ــه عن ــود، ب ــان داده نش نش
ــم  ــیار مه ــاب بس ــندۀ کت ــک نویس ــکای بری ــه آردی اس ــور ک همانط
علــم فرگشــت و افســانۀ خلقــت: و اهمیــت درِک آنچــه واقعی 
ــد  ــه میده ــادی ارائ ــم شــواهد زی ــرده اســت، عل ــد ک ــت]6[ تأکی اس
کــه همــۀ ادیــان موجــود در هــر نقطــۀ جهــان توســط انســانها 
ــد  ــم تأکی ــالب]7[ بازه ــم و انق ــاب عل ــده اند. او در کت ــراع ش اخت
ــواع اهــداف  ــرای ان ــد« ب ــم ب ــات »عل ــد برخــی اوق ــد کــه هرچن میکن
منفــی مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفتــه اســت، از جملــه بــرای ترویــج 
ــن  ــرای ای ــزاری را ب ــی، اب ــی واقع ــوِد روش علم ــا خ ــتی، ام نژادپرس
ــق علمــی  ــد از روشــهای دقی ــد و »شــما میتوانی ــا فراهــم میکن چیزه
اســتفاده کنیــد و ثابــت کنیــد کــه این هــا همگــی علــم بــد هســتند.«

علــم بــه خــودی خــود نمیتوانــد اعتقــادات دینــی را پایــان دهــد. ایــن 
واقعیــت را وجــود تعــداد زیــادی از افــراد مذهبــی نشــان میدهــد کــه 
خــود را مدافــع روشــنگری میداننــد و اکتشــافات و نتیجــه گیری هــای 
علــم را دســتکم تــا حــدودی میپذیرنــد، امــا اصــرار بــر وجــود قلمــروی 
ــد آن را  ــم نمیتوان ــد رادار عل ــه معتقدن ــد ک ــه ای میکنن ــاوراء الطبیع م
پوشــش دهــد. ایــن واقعیتــی اســت کــه نماینــدگان طبقــۀ حاکــِم ایــن 
کشــور، خــواه »لیبــرال« باشــند یــا »محافظــه کار«، خــواه شــخصًا بــه 
خــدا اعتقــاد داشــته باشــند یــا خیــر، قطعــًا دیــن را عنصــر مهمــی در 
حفــظ »انســجام اجتماعــی« کشــور و تحکیــم بنیانهــای ســرمایه داری 
ــژه در  ــه  وی ــن، ب ــج دی ــون در تروی ــکال گوناگ ــه َاش ــد و ب آن میدانن
ترویــج مســیحیت فعــال هســتند. همــه آنهــا اساســًا مجریــان گــزاره ای 
هســتند کــه منتســب بــه ناپلئــون اســت کــه: »جامعــه بــدون نابرابــری 
غیرممکــن اســت؛ حفــظ نابرابــری بــدون اخالقیاتــی کــه آن را توجیــه 
ــن  ــدون دی ــر، ب ــه گ ــات توجی ــت؛ و اخالقی ــن نیس ــد ممک ــر کن پذی
ــا وام گرفتــن جملــه ای مهــم از  ــا ایــن وجــود، ب غیرممکــن اســت«. ب
اســتیون وینبــرگ فیزیکــدان، بگویــم کــه گرچــه خــوِد علم، بــاور دینی 
را از بیــن نمیبــرد امــا زمینــه ای را بــرای مــردم فراهــم میکنــد کــه بــه 
خــدا اعتقــاد نداشــته باشــند و دیــن را رد کننــد. علــم در تعارض اســت 
بــا کســانی کــه معتقدنــد دیــن بــرای یــک جامعــۀ منظــم و »اخالقــی« 
ــه  ــا کســانی اســت ک ــارض ب ــه در تع ضــروری اســت و بیشــتر از هم
ــده ای  ــن پدی ــه دی ــد. چــرا ک ــی پافشــاری میکنن ــی دین ــر بنیادگرای ب
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بــه شــدت بیگانــه بــا واقعیــت و رویکــرد منطقــی بــه واقعیــت اســت.
بــا ایــن حــال، هرچنــد حقیقتــی اســت کــه تــوده مــردم جهــان بــرای 
بــه دســت آوردن رهایــی کاملشــان در نهایــت نیــاز خواهنــد داشــت که 
اعتقــادات مذهبــی را بــه کلــی کنــار بگذارنــد، امــا تأکیــد بــر ایــن نکته 
ــه ســادگی چنیــن  ــروز قطــب بنــدی ب مهــم اســت کــه در جهــان ام
نیســت کــه در یــک طــرف کســانی هســتند کــه بــه نــام روشــنگری، 
ــد  ــوز پایبن ــه هن ــانی ک ــر کس ــرف دیگ ــد و در ط ــن را رد میکنن دی
اعتقــادات دینی انــد. در حــال حاضــر، قطــب بنــدی مهــم بیــن کســانی 
ــه درســتی میتــوان گفــت افــراد شــرافتمند مخالــف بــی  اســت کــه ب
عدالتی انــد )از جملــه تعــداد زیــادی از افــراد مذهبــی( در یــک طــرف، 
ــرای اشــکال  ــاء و اج ــه احی ــم ب ــه مصم ــر کســانی ک و در طــرف دیگ
ــا کلیــت اوضــاع، یکــی از مســائل  ســنتی ســتم هســتند. در رابطــه ب
ــی وســیع  ــت برجســتۀ ذهن ــا صف ــراد ب ــا اف ــه آی ــن اســت ک ــم ای مه
داشــتن و روحیــۀ ســخاوتمند، ســوگیری میکننــد یــا آن را رد میکننــد.

ــرای  ــۀ« مهمــی ب ــس زمین ــه و »پ ــم پای چهــارم. همــه آن چــه گفت
ــش  ــی و پیامدهای ــاد، چرای ــاق افت ــر اتف ــات اخی درک آنچــه در انتخاب
ــد، از  ــر می آی ــه در زی ــد. آنچ ــم میکن ــده را فراه ــون و آین ــرای اکن ب
ــد  ــان رســید، امــا بای ــه پای ــات ســال 2020 ســرانجام ب ــۀ »انتخاب مقال
ــور  ــز جونی ــارد پیت ــم  لئون ــه قل ــود« ب ــاط ب ــن محت ــن گرفت در جش
ــای  ــه برخــی ژرف نگری ه ــن مقال ــر ســال 2020 ( اســت. ای )9 نوامب
مهــم دارد. او مینویســد انتخابــات »تمــام ادعاهــای ُپــر زرق و بــرق در 
مــورد اینکــه مــا بــه عنــوان یــک کشــور چــه هســتیم را کنــار زد و بــه 
طــرز معنــاداری نشــان داد کــه مــا دیگــر بــه هیــچ وجــه یــک کشــور 
ــم«  نیســتیم، بلکــه دو کشــوری هســتیم کــه مرزهــای مشــترک داری
ــار آخــر کــه ]جنــگ داخلــی[ شــد، چهــار ســال  و ادامــه میدهــد: »ب
ــا مجبــور  ــد ت طــول کشــید و هفتصــد و پنجــاه هــزار نفــر جــان دادن
شــویم وارد تنظیماتــی اجتماعــی شــویم کــه حداقــل بــه ظاهــر یکــی 
ــود.  بودیــم. حتــی در آن زمــان و همــواره درز شــکافها قابــل رویــت ب
برخــالف دفعــۀ پیــش، ایــن یکــی آشــکارا خصلــت جغرافیایــی، مثــِل 
ــر  ــن یکــی، شــهر در براب ــر ای ــدارد. خی ــل شــمال را ن جنــوب در مقاب
ــتانی ها را  ــل دبیرس ــگاهی در مقاب ــای دانش ــل کرده ه ــور، تحصی کش
دارد و از همــه مهمتــر، تقابــل آینــده و گذشــته اســت. بــه ایــن معنــی 
ــتند  ــت داش ــفیدها در آن اکثری ــه س ــود ک ــی ب ــن ملت ــروز ای ــه دی ک
ــتند«. ــت نیس ــر اکثری ــا دیگ ــه آنه ــود ک ــد ب ــوری خواه ــردا کش و ف

ــتر  ــروز بیش ــدی ام ــیم بن ــه تقس ــد ک ــت میگوی ــز درس ــه پیت اگرچ
ــتا در  ــتر روس ــد، بیش ــمال باش ــل ش ــوب در مقاب ــدا جن ــه اکی از اینک
مقابــل شــهر اســت. امــا واقعیــت آن اســت کــه کنفدراســیون قدیمی )و 
جدیــد(، بــه ویــژه جنوبی هــای ســفید روســتایی، کمــاکان لنگرگاهــی 
ــدن  ــرای بازگردان ــه ب ــه کاران ــه و تب ــی پای ــالش ب ــک ت ــرای ی اســت ب
ــه در  ــور ک ــم«. همانط ــکا را بازیابی ــت آمری ــام »عظم ــه ن ــته ب گذش
ــاره  ــال 2017 اش ــرود« در س ــد ب ــس بای ــم ترامپ/پن ــخنرانی »رژی س
ــه  ــرده دار را ب ــه تنهــا یــک خــط مســتقیم کنفدراســیون ب کــردم: »ن
فاشیســت های امــروز متصــل میکنــد، بلکــه رابطــۀ مســتقیمی وجــود 
ــان از  ــرت آشکارش ــار و نف ــا انزج ــفید ب ــی س ــری طلب ــان برت دارد می
دگرباشــان جنســی و زنــان، رد بوالهوســانۀ علــم و روش علمــی، میهــن 
پرســتی متعصبانــۀ »اول آمریــکا« و بــر بــوق و کرنــا دمیــدن در مــورد 
ــی  ــدرت نظام ــۀ ق ــگ طلبان ــش جن ــرب « و نمای ــدن غ ــری تم »برت
ــان  ــه ش ــدات وقیحان ــکار و تهدی ــل آش ــراز تمای ــه اب ــان، از جمل ش
مبنــی بــر تمایــل بــه اســتفاده ازبمــب هســته ای و نابــودی کشــورها«.

در عیــن حــال، شــکاف و تنش بین گذشــته و آینده عمیقتــر از تغییر در 
ترکیــب جمعیتــی و چشــم انداز بــه وجــود آمــدن اکثریــت غیــر ســفید 
در آمریــکا اســت. نیروهایــی کــه بــرای گذشــته میجنگنــد، کینــه توزانه 
میخواهنــد حتــا همــان امتیــازات جزیــی را کــه در مبــارزه علیــه بــی 
عدالتــی اجتماعــی و نابرابــری و ســتم بــه دســت آمــده، واژگــون کننــد 
و شــکلی از دیکتاتــوری ســرمایه داری را تحمیــل کننــد کــه مشــروط 
ــون اساســی و  ــا قان ــون نیســت )ی ــون اساســی و حاکمیــت قان ــه قان ب
ــده اند(. ــتی ش ــاوت فاشیس ــتبداد و قس ــزار اس ــه اب ــل ب ــون تبدی قان

همانطــور کــه در بیانیــه  اول آگوســت گفتــم، فاشیســم »بــه نمایندگــی 
ــوری آشــکار و  ــا دیکتات ــر، ب ــده و یغماگ از سیســتم ســرمایه دارِی درن
ــه  ــف آن، تکی ــون و تحری ــت قان ــردن حاکمی ــال ک پرخاشــگرانه، لگدم
بــر خشــونت و تــرور حکومــت میکنــد و پاســخی شــدید بــه تمایــزات 
ــه  ــور و در عرص ــل کش ــاد در داخ ــای ح ــق و بحرانه ــی عمی اجتماع
ــرای  ــد ب ــت بتوان ــن اس ــخ ممک ــن پاس ــه ای ــت.« اگرچ ــی اس جهان
ــود  ــیختگی ش ــِع گسس ــی، مان ــاده منف ــوق الع ــکل ف ــه ش دوره ای، ب
ــتم  ــد سیس ــود. نمیتوان ــق ش ــد موف ــی نمیتوان ــل نهای ــا در تحلی ام
ســرمایه داری- امپریالیســم را بــه طــور نامحــدود حفــظ کنــد و 
ــود،  ــر ش ــریت منج ــرای بش ــت ب ــز وحش ــده ای ج ــه آین ــد ب نمیتوان
ــروض در  ــو« مف ــیم. و »آلترناتی ــته باش ــده ای داش ــال آین ــه اص ــر ک اگ
مقابــل پاســخ مذکــور، شــامل ابــزار »دموکراتیــک تــری« بــرای اعمــال 
حاکمیــت سیســتم اســت کــه بــه عنــوان مثــال نماینــده اش در آمریــکا 
ــه از  ــود آنک ــا وج ــز ب ــو« نی ــن »آلترناتی ــت و ای ــرات اس ــزب دموک ح
طریــق همــان ماشــین خشــن و افسارگســیخته مانند شــکل فاشیســتِی 
ــا کمــاکان تجســم و  ــوری ســرمایه داری، حکومــت نمیکنــد، ام دیکتات
ــای  ــرای توده ه ــروری ب ــاًل غیرض ــتناک و کام ــای وحش ــری رنجه مج
اســت. بشــریت  کل  بــرای  اگزیستانســیالی  تهدیــدی  و  بشــریت 

آنچــه از طریــق انتخابــات اخیــر بیــان شــد و آنچــه در حقیقــت 
از طریــق همــه انتخابات هــای سیســتم موجــود بیــان میشــود، 
ــه معنــای انتزاعــِی آن نیســت بلکــه  »دموکراســی« و »ارادۀ مــردم« ب
بــه طــور خــاص انتخــاب از میــان نماینــدگان مختلــف ایــن سیســتم 
ــرمایه داری،  ــتم س ــت سیس ــت و تح ــم اس ــرمایه داری – امپریالیس س
ایــن تنهــا انتخــاب »واقــع گرایانــه« اســت کــه ارائــه میشــود و میتوانــد 
ارائــه شــود. در شــرایط خــاص و خــارق العــادۀ کنونــی، انتخــاب میــان 
ــورژوا دموکراتیــک  ــا حاکمیــت ب حاکمیــت فاشیســتی ســرمایه داری ی
ــاوت  ــن تف ــرد و ای ــاد ک ــی ایج ــاوت واقع ــع تف ــه واق ــرمایه داری، ب س
تــا حــدی بــود کــه حمایــت از یــک طــرف، یعنــی طــرف دموکراتهــا، 
ــر  ــای طــرف دیگ ــه تالش ه ــردن شکســتی قاطــع ب ــدف وارد ک ــا ه ب
ــت  ــا واقعی ــود. ام ــتی ب ــم، کار درس ــر فاشیس ــل ت ــم کام ــرای تحکی ب
کمــاکان همــان اســت کــه ایــن رأی دادن هــم در چارچــوب شــرایط 
ــن  ــت و ای ــرده اس ــد ک ــم را تولی ــه فاشیس ــود ک ــتمی ب ــان سیس هم
سیســتم کمــاکان خــاک حاصلخیــزی را بــرای فاشیســم فراهــم 
ــرای بشــریت تولیــد میکنــد.  کــرده و هــم زمــان وحشــتهای مکــرر ب
وحشــتهایی کــه فقــط از دیــد کســانی پنهــان اســت کــه نمیخواهنــد 
ــی«  ــان اصل ــا »جری ــرال« ی ــخه »لیب ــد. نس ــد آن را ببینن و نمیتوانن
ــای  ــرکوب توده ه ــتثمار و س ــال اس ــامل اعم ــتم ش ــت سیس از حاکمی
ــش  ــه بی ــت. از جمل ــان اس ــر جه ــور و در سراس ــن کش ــردم در ای م
ــرق  ــای ع ــه در کارگاه ه ــوم ک ــان س ــودک در جه ــون ک از 150 میلی
ریــزان و معــادن بــی رحمانــه مافــوق اســتثمار میشــوند. اعمــال همــه 
اینهــا و مغلــوب کــردن تــالش رقبایــی کــه ســهم بیشــتری از غــارت 
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ــدرت  ــوان ق ــه عن ــکا را ب ــد جــای آمری ــد و آرزو دارن ــی میخواهن جهان
ــرال«  ــدگان »لیب ــور نماین ــت منظ ــن اس ــد. ای ــان بگیرن ــلط جه مس
ــی«  ــع مل ــت از »مناف ــه صحب ــی ک ــتم وقت ــدگان سیس ــر نماین و دیگ
ــرات(  ــزب دمک ــی در ح ــی« )جناح ــرد »مترق ــد. رویک ــکا میکنن آمری
کــه خواهــان »تنــوع« بیشــتر و »ارائــۀ فرصتهــای برابــر« بیشــتر بــرای 
ــا  ــن مبن ــر همی ــه هســتند، ب ــدۀ جامع ــار زده ش ــابقا کن بخشــهای س
ــم از ســوی آنهــا هــم  ــای تشــویق جوانبــی از عل اســتوار اســت و مبن
ــارت  ــدف غ ــا ه ــه ب ــژه در رابط ــه وی ــن، ب ــز همی ــت ج ــزی نیس چی
ــارت. ــن غ ــه ای ــت ب ــت و خدم ــط زیس ــردم و محی ــی م ــن الملل بی

پنجــم. بــرای تأکیــد مجــدد بــر ایــن نکتــه مهــم بایــد بگویــم روبــرو 
ــن  ــت ای ــه تح ــت ک ــروری اس ــی ض ــت اساس ــن واقعی ــا ای ــدن ب ش
ــرای  ــد، ب ــته باش ــتن داش ــه ارزش زیس ــده ای ک ــچ آین ــتم، هی سیس
ــن  ــدارد. ای ــود ن ــریت وج ــرای بش ــت ب ــردم و در نهای ــای م توده ه
سیســتمی اســت کــه فاشیســم را تولیــد کــرده؛ سیســتمی اســت که نه 
تنهــا بــرای توده هــای مــردم در آمریــکا بلکــه بــرای میلیاردهــا انســان 
در سراســر جهــان منشــاء رنجهــای هولنــاک و غیرضــروری اســت و از 
ــب ســریع  ــم ســالحهای هســته ای و تخری ــای عظی ــق زرادخانه ه طری
ــرای موجودیــت بشــریت اســت. ــی ب محیــط زیســت، تهدیــد روزافزون

ــرادی  ــس و اف ــپ/ پن ــم ترام ــه رژی ــت ک ــی اس ــت مهم ــن حقیق ای
ماننــد بولســونارو در برزیــل کــه مثــل ترامــپ هســتند، بحــران زیســت 
محیطــی را بســیار بدتــر کرده انــد و بــه عبــارت دیگــر ســرعت تخریــب 
ــات  ــه و الزام ــوای محرک ــا ق ــد. ام ــریع کرده ان ــت را تس ــط زیس محی
ــه  ــم خــاص ب ــا رژی ــن کــه کــدام شــخص ی ــارغ از ای ــن سیســتم ف ای
عنــوان نماینــده سیاســی اصلــی آن عمــل میکنــد، اســت کــه بحــران 
اقلیمــی را بــه نقطــۀ بازگشــت ناپذیــر ســوق داده اســت. غالبــا 
ــی  ــا« کــه دائمــًا تحوالت ــوان یــک سیســتم »پوی ــه عن ســرمایه داری ب
ــی«  ــن »پویای ــا ای ــرد. ام ــرار میگی ــورد ســتایش ق ــد م را ایجــاد میکن
ــرای انباشــت خصوصــی ســود و توســط  ــر اســتثمار ب مبتنــی اســت ب
ــت میشــود و  ــن ســرمایه داران( هدای ــت آنارشــیک بی آنارشــی )و رقاب
دقیقــا همیــن آنارشــی اســت کــه همــه امــور را بــه ســرعت بــه ســمت 
ــود و نبــود ســوق میدهــد و اگــر سیســتم ســرمایه داری، در  آســتانۀ ب
ــریت  ــد، بش ــه یاب ــتی اش ادام ــدۀ امپریالیس ــازی ش ــی س ــکل جهان ش
بــه طــور بازگشــت ناپذیــر بــه طــرف آن آســتانه پرتــاب خواهــد شــد.

توجــه کنیــد کــه در ایــن کشــور، ذهنیــت پایــگاه اجتماعــی فاشیســت 
را بــه شــدت بــا ایــن دروغ مضحــک شــکل داده اند کــه گویــا دموکراتها 
ــت های  ــدن( »سوسیالیس ــد بای ــه« مانن ــای »میان ــی دموکرات ه )حت
رادیــکال« )و حتــا »کمونیســت«( هســتند و بــر ایــن مبنــا حــس کینــه 
ــک،  ــن دروغ مضح ــای ای ــد. مبن ــه دل گرفته ان ــا را ب ــرت از آنه و نف
امتیازهــای محــدودی اســت کــه دموکرات هــا بــه مبــارزه علیــه ســتم 
ــی و  ــران اقلیم ــه بح ــن ب ــرورت پرداخت ــه ض ــیتی، ب ــژادی و جنس ن
لــزوم بــه رســمیت شــناختن تاریــخ واقعــی ایــن کشــور داده انــد. امــا 
ــه واقــع فقــط یــک جنبــش  کنایــۀ شــدید ماجــرا در آن اســت کــه ب
ــه  ــی، ب ــم حقیق ــه سوسیالیس ــن ب ــت یافت ــدف دس ــا ه ــد ب قدرتمن
ــه  ــی بخــش و در حــال گــذار ب ــن و رهای ــادا نوی ــه جامعــه ای بنی مثاب
ــه  ــت ک ــی اس ــاس جهان ــم در مقی ــتقرار کمونیس ــِی اس ــدف اساس ه
ــۀ فاشیســم  ــرادی کــه در تل ــل توجــه از اف ــرای تعــداد قاب ــد ب می توان
ــا از آن  ــد ت ــه ای ایجــاد کن ــان، زمین ــژه جوان ــه وی ــد، ب ــار آمده ان گرفت
ــی شــوند  ــا هــدف حــل مثبــت تضادهای ــارزه ب ــده و بخشــی از مب ُبری
ــر  ــداوم حادت ــور م ــه ط ــم ب ــرمایه داری – امپریالیس ــتم س ــه سیس ک

ــد تعییــن کنــد  ــه راحتــی می توان می کنــد. )هــر انســان خردمنــدی ب
ــی  ــه بخش ــرات« ک ــت های دموک ــم »سوسیالیس ــبتًا ک ــداد نس ــه تع ک
از حــزب دموکــرات هســتند بــه هیــچ وجــه »سوسیالیســت رادیــکال« 
ــی  ــرات های ــیال دموک ــه، سوس ــتند. بلک ــت نیس ــاًل سوسیالیس و اص
هســتند کــه هدفشــان نــه الغــای سیســتم ســرمایه داری و جایگزینــی 
آن بــا نظــام سوسیالیســتی بلکــه اصالحاتــی در سیســتم ســرمایه داری 
اســت کــه ماهیــت اساســی و عملکــرد آن را تغییــر نمی دهــد و حتــا 
تأثیــر قابــل توجهــی بــر ماهیــت و عملکــرد اساســی آن نمی گــذارد.(

خیــال می شــود در اواخــر قــرن نــوزده و اوایــل قــرن بیســتم، در ایــن 
کشــور یــک ســبک زندگــی ایــده آل وجــود داشــت که حــاال بایــد برای 
بازگردانــدن )یــا تولــد دوبــاره اش( همــت گماشــت. در حالــی کــه هیچ 
بازگشــتی بــه ایــن تصویــر خیالــی در کار نیســت. هیــچ بازگشــتی بــه 
آمریــکای بــه اصطــالح ســاده و پــاک کــه در آن »ارزش هــای ســنتی« 
حاکــم بــود و منصفانــه بــه »محســناتی« چــون ســخت کوشــی پــاداش 
مــی داد و هــر کــس جایــگاه شایســتۀ خــود را )یــا جایگاهــی کــه خــدا 
اراده کــرده بــود( اشــغال می کــرد، وجــود نــدارد. چنیــن چیــزی فقــط 
ــه دنبــال »رجعــت«  ــود ب ســاختۀ ذهــن کســانی اســت کــه توهــم آل
ــکل داده  ــی ش ــر عقالی ــکلی غی ــه ش ــان ب ــتند و ذهنیتش ــه آن هس ب
ــد  ــان می کنن ــه گم ــزی ک ــر چی ــس و ه ــر ک ــه از ه ــت ک ــده اس ش
ایــن چیــز خیالــی را از بیــن بــرده اســت متنفــر باشــند. در دوره پــس 
از جنــگ جهانــی دوم بــه مــدت چنــد دهــه، عــدۀ زیــادی )بــه ویــژه 
ــه آنهــا محــدود نمی شــد( از کســانی کــه  ــا فقــط ب مــردان ســفید ام
ــده ای  ــع عم ــتند در صنای ــتند، می توانس ــگاهی نداش ــالت دانش تحصی
ــاال اســتخدام شــوند  ــا دســتمزدهای ب ــوالد ب ــد خودروســازی و ف مانن
و از »ســطح زندگــی طبقــه متوســط« برخــوردار شــوند. ایــن وضعیــت 
ــا  ــن رجعت ه ــرای ای ــه ای ب ــچ پای ــت. هی ــر نیس ــت پذی ــز بازگش نی
وجــود نــدارد. نــه بــه خاطــر توطئه هــای »لیبرال هــای شــیطان 
ــاره  ــد« ]اش ــده را می خورن ــده ش ــای دزدی ــون بچه ه ــه خ ــت ک صف
ــان[.  ــه باورهــای طرفــداران فاشیســت ترامــپ در فرقــۀ کیوآن اســت ب
ــه خاطــر کارکردهــای سیســتم سرمایه داری-امپریالیســم کــه  بلکــه، ب
ــت  ــۀ زیس ــر فاجع ــت درآورده و اگ ــه هس ــکلی ک ــن ش ــه ای ــا را ب دنی
ــریت  ــت، بش ــدن اس ــک ش ــال نزدی ــرعت در ح ــه س ــه ب ــی ک محیط
ــزرگ هســته  ــای ب ــد زرادخانه ه ــدگان قدرتمن ــد، دارن ــرض نکن را منق
ــد. ــد بکنن ــن کار را می توانن ــته ای ای ــگ هس ــن جن ــا راه انداخت ای، ب

ــته  ــی را داش ــتۀ واقع ــه گذش ــت ب ــد آرزوی بازگش ــس نبای ــچ ک هی
باشــد. زیــرا گذشــته، جهانــی مملــو از فقــر و بیمــاری گســترده بــود که 
مــردم، بــه ویــژه در جهــان ســوم، حتــا بیــش از امــروز خســارت های 
ــی و رنجــی کــه دو جنــگ جهانــی در قــرن  ــد. ویران وحشــتناک دیدن
بیســتم بــه بــار آوردنــد هولنــاک بــود. دههــا میلیــون نفــر ذبــح شــدند 
ــه  ــکا بالفاصل ــده آمری ــاالت متح ــی دوم، ای ــگ جهان ــان جن و در پای
دســت بــه حمــالت اتمــی بــه دو شــهر ژاپــن زد. صدهــا هــزار نفــر از 
ــته  ــر هس ــوختند و »عص ــی س ــای اتم ــش بمب ه ــن  در آت ــردم ژاپ م
ای« آغــاز شــد. در خــود جامعــۀ آمریــکا، جداســازی نــژادی و تبعیــض 
ــه  ــهروند درج ــت »ش ــان موقعی ــتان و زن ــن پوس ــود، رنگی ــه ب نهادین
دوم« را داشــتند، موجودیــت افــراد دگربــاش جنســی بــه شــدت 
ــم  ــت دائ ــرض وحش ــیاهان در مع ــژه س ــه وی ــد، و ب ــرکوب می ش س
ــد.  ــل می ش ــه تکمی ــه کاران ــال تب ــر اعم ــچ و دیگ ــا لین ــه ب ــد ک بودن
آینــده، نــه در بازگشــت بــه گذشــته )حــال ایــن گذشــته، واقعــی باشــد 
ــک  ــه ســوی ی ــه اســت: ب ــو نهفت ــه جل ــن ب ــی( بلکــه در رفت ــا خیال ی
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ــان کمونیســتی.  ــک جه ــت ی ــی و در نهای ــۀ سوسیالیســتی واقع جامع
در چنیــن جامعــه ای، جهــت گیــری اساســی و سیاســت های عملــی را 
تأمیــن نیازهــای مــادی، فکــری و فرهنگــی مــردم تعییــن خواهــد کــرد 
و هــم زمــان، در چارچــوب بنیــان جمعــی و تعاونــی و خصلــت جامعــه، 
ــد  ــوردار خواهن ــی برخ ــۀ روزافزون ــردی از دامن ــای ف ــکار عمل ه ابت
شــد. در آن جامعــه، همــۀ روابــط اقتصــادی و اجتماعــی اســتثمارگرانۀ 
ــد  ــد ش ــته خواه ــر گذاش ــت س ــری پش ــتم گ ــری و س ــه، نابراب کهن
و دیگــر رفــاه عــده ای بــر بدبختــی دیگــران بنــا نخواهــد شــد.

بایــد روشــن باشــد کــه قطــب بنــدی کنونــی و مشــکالت عمیقــی را 
ــرای  ــالش ب ــق ت ــوان از طری ــد، نمی ت ــرو ش ــا روب ــا آن ه ــد ب ــه بای ک
ــۀ  ــرد. نمون ــل ک ــود ح ــتم موج ــوب سیس ــور در چارچ ــم« ام »تنظی
ــن مســاله اســت.  ــۀ گذشــته، مصــداق همی جنبــش »اشــغال« در ده
تــالش جنبــش »اشــغال« بــرای عــوض کــردن قطــب بنــدی و ایجــاد 
ــد،  ــوِق ثروتمن ــِد ف ــک درص ــل ی ــدی در مقاب ــدی 99 درص ــب بن قط
شکســت خــورد و شکســت آن عمدتــا بــه ایــن علــت بــود کــه نــه تنهــا 
ــط  ــد رواب ــی )مانن ــط اجتماع ــن رواب ــه همچنی ــادی بلک ــط اقتص رواب
ــف(  ــیت های مختل ــاوت و جنس ــای متف ــان »نژاد«ه ــۀ می ــتم گران س
ــه ای از  ــل مالحظ ــش قاب ــتند و بخ ــدی هس ــادی قدرتمن ــای م نیروه
ــتم  ــر و س ــی نابراب ــط اجتماع ــا رواب ــد ت ــد« مصمم ان ــن »99 درص ای
ــه  ــد ک ــر می کنن ــا فک ــا قوی ــد )ی ــود می برن ــه از آن س ــه ای ک گران
ســود می برنــد( را حفــظ کننــد، خصوصــًا در ایــن جامعــه کــه 
ســرمایه داری مــردم را وادار بــه رقابــت بیرحمانــه بــا یکدیگــر می کنــد.

ــوان  ــاوت، می ت ــاداً متف ــادِی بنی ــاِم اقتص ــک نظ ــاس ی ــر اس ــط ب فق
زمینــه ای مســاعد بــرای ریشــه کــن کــردن و تغییــر روابــط اجتماعــی 
ســتم گرانــه و افــکاری کــه ایــن ســتم ها را همراهــی و تقویــت 
می کننــد، ایجــاد کــرد و بــه قــول لنیــن، فراتــر از وضعیتــی رفــت کــه 
ــگ چشــمِی  ــا تن ــوند ب ــور می ش ــه مجب ــا تشــویق بلک ــه تنه ــردم ن م
ــبه  ــران محاس ــا دیگ ــه ب ــود را در رابط ــت خ ــیس، موقعی ــک خس ی
کننــد. ایــن نظــام بنیــاداً متفــاوت، یــک نظــام اقتصــادی سوسیالیســتی 
)شــیوه تولیــد سوسیالیســتی( اســت کــه در آن منابــع تولیــدِی جامعــه، 
اشــتراکی اســت و بــه صــورت برنامــه ریــزی شــده بســیج شــده و مــورد 
ــی  ــری و فرهنگ ــادی، فک ــای م ــا نیازه ــد ت ــرار می گیرن ــتفاده ق اس
ــود. ــن ش ــد، تامی ــترش می یابن ــتمر گس ــور مس ــه ط ــه ب ــردم، ک م

ــه  ــه ن ــد ک ــان می کن ــا خاطرنش ــم و قوی ــا، بازه ــه اینه ــم. هم شش
تنهــا نیــاز بــه »روبــرو شــدن بــا واقعیــت« هســت بلکــه نیــاز هســت 
کــه اصــِل، علــم مهــم اســت و حقیقــت مهــم اســت، پیوســته 
ــل  ــه طــور جــدی تحلی ــن، ب ــرده شــود و بنابرای ــه کار ب ــه ب و پیگیران
ــا  ــه ب ــردم( در رابط ــه ک ــوس آن را ارائ ــا رئ ــن ج ــه در ای ــی )ک علم
ــش  ــا پی ــرار دارد و راه حــل آن، مرتب ــل بشــریت ق ــه مقاب ــی ک معضل
کشــیده شــده و پرســیده شــود: تحــت ســلطۀ ایــن سیســتم، جهــان 
بــه کدامیــن ســو روان اســت و بــه کــدام جهــِت کامــال متفــاوت بایــد 
بــرود و می توانــد بــرود. ایــن، مســتلزم تمایــل بــه اســتفاده از همیــن 
ــم  ــده، مه ــن ش ــی تعیی ــر علم ــت از نظ ــم و حقیق ــه عل ــرد )ک رویک
اســت( در رابطــه بــا کمونیســم و تجربــه تاریخــی جنبــش کمونیســتی 
و بــه ویــژه در رابطــه بــا کمونیســم نویــن اســت کــه نتیجــۀ چنــد دهــه 
کار مــن اســت. کمونیســم نویــن تــداوم تئــوری کمونیســتی اســت 
کــه قبــاًل تکامــل یافتــه بــود امــا جهشــی کیفــی بــه ورای آن بــوده و از 
برخــی جهــات مهــم، گسســتی از آن نیــز می باشــد. برخــالف کســانی 
کــه بــه کمونیســم و تجربــه تاریخــی جنبــش کمونیســتی تهمــت زده و 

ــد، مــن  ــده اش می گیرن ــه ســادگی نادی ــا ب آن را محکــوم می کننــد، ی
ــی  ــه مطالعــۀ گســترده علم و عــده ای تحــت رهبــری مــن، دســت ب
جــدی، تحقیــق و تحلیــل در مــورد تاریــخ جنبــش کمونیســتی 
ــم.  ــد، زدی ــود آم ــه وج ــط آن ب ــه توس ــتی ای ک ــع سوسیالیس و جوام
)ایــن مطالعــه همچنیــن شــامل کشــورهایی بــوده اســت کــه خــود را 
ــا  ــال، کوب ــد. مث ــت نبوده ان ــه در واقعی ــد ک ــت«  خوانده ان »سوسیالیس
از ســال 1959، ونزوئــال در دهه هــای اخیــر و اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــی  ــش، یعن ــال پی ــش از 60 س ــه بی ــرقی، ک ــای ش ــورهای اروپ و کش
ــه کشــورهای  ــل ب ــل تبدی ــه قب ــد ده ــه چن ــن ک ــش از ای ســال ها پی
ــاء  ــرمایه داری احی ــا س ــوند، در آنج ــاب ش ــدون نق ــرمایه دارِی ب س
ــه  ــن نتیج ــه ای ــا را ب ــی م ــرد علم ــرد(. رویک ــت می ک ــده و حاکمی ش
ــا سوسیالیســتی  ــۀ سوسیالیســم در کشــورهای واقع ــه تجرب ــاند ک رس
کــه تحــت رهبــری کمونیســت ها ابتــدا در اتحــاد جماهیــر شــوروی و 
ســپس در چیــن بــه وجــود آمدنــد )یعنــی، قبــل از اینکه ســرمایه داری 
در شــوروی در دهــه 1950 و ســپس در چیــن، بعــد از مــرگ مائــو در 
ــا  ــن را ب ــوده اســت، و ای ــت ب ــا مثب ــاء شــود( عمدت ســال 1976، احی
ــال،  ــن ح ــا ای ــت. ب ــوان گف ــن می ت ــورد چی ــتری در م ــت بیش قاطعی
ــت  ــود داش ــم وج ــی ه ــا مهم ــه ام ــتباهات ثانوی ــه اش ــن تجرب در ای
ــد. ــار بوده ان ــف ب ــا اس ــدی و حت ــتباهات ج ــوارد اش ــی م ــه در برخ ک

ــه تاریخــی جنبــش  ــا نتیجــه گیــری از ایــن تجرب کمونیســم نویــن، ب
ــه عنــوان روش  کمونیســتی و طیــف وســیعی از تالش هــای بشــری، ب
و رویکــرد تعییــن کننــده خــود، بــر اهمیــت حیاتــی علــم و اســتفاده از 
روش علمــی در همــه امــور – چــه در رابطــه بــا طبیعــت یــا جامعــه — 
ــا  تاکیــد می کنــد. کمونیســم نویــن، هــر رویکــردی را کــه متــرادف ب
بــه کاربــرد و توجیــه مفهــوم ورشکســته و فــوق العــاده مضــر »هــدف 
ــا  ــت« صرف ــه »حقیق ــن ک ــا ای ــد ی ــد« باش ــه می کن ــیله را توجی وس
ــن کــه  ــه ای ــوب و ن ــه اهــداف مطل ــرای رســیدن ب ــزاری« اســت ب »اب
بــه واقــع بازتــاب صحیــح واقعیــت عینــی اســت، قاطعانــه رد می کنــد.

روش و رویکــرد کمونیســم نویــن، بــرای تعمیــق درک از ماهیــت 
و عملکــرد سیســتم سرمایه داری-امپریالیســم هــم بــه کار رفتــه 
اســت؛ سیســتمی کــه تــداوم ســلطه اش بــر جهــان پیامدهــا و اثــرات 
وحشــتناکی بــرای بشــریت و آینــده آن دارد. ایــن کار علمــی ادامه دارد 
و بخــش مهمــی از کاِر توســعه و تکامــل جنبــش انقالبــی ای اســت کــه 
بــرای الغــای نهایــی ایــن سیســتم و ایجــاد جهانــی کامــاًل متفــاوت و 
بســیار بهتــر ضــروری اســت. کارهــای زیــادی اســت کــه بایــد انجــام 
داد و چالش هــای بســیاری اســت کــه بایــد پاســخ بگیرنــد. امــا، یــک 
تجزیــه و تحلیــل و ســنتز علمــی از مســائل اساســی مربــوط بــه اوضاعی 
ــت  ــن وضعی ــی از ای ــکان رهای ــا آن مواجــه اســت و ام ــه بشــریت ب ک
در ســخنرانی ها و نوشــته های مــن و ســایر مطالــب در وبســایت 
ــب هــم  ــکا موجــود اســت. ایــن مطال ــی آمری حــزب کمونیســت انقالب
در شــکل فشــرده ارائــه شــده اند و هــم در شــکل قابــل دســترس تــر 
و هــم در آثــاری بــا عمــق قابــل توجــه. و در قانــون اساســی بــرای 
ــم  ــه قل ــمالی ب ــکای ش ــن در آمری ــتی نوی ــوری سوسیالیس جمه
مــن، چشــم اندازی گســترده و طرحــی مشــخص پیــش گذاشــته شــده 
ــش، در  ــی بخ ــاوت و رهای ــاًل متف ــه ای کام ــاد جامع ــرای ایج ــت ب اس
مســیر حرکــت بــه ســوی هــدف نهایــی ایجاد یــک جهــان کمونیســتی. 

ــا در  ــه تنه ــی ن ــون اساس ــه قان ــت ک ــت اس ــک فک ــن ی ای
حمایــت از نارضایتــی، مخالفــت و جوشــش فکــری و فرهنگــی 
بلکــه در رابطــه بــا تامیــن آن، مقرراتــی وضــع شــده اســت 
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ــا  ــی ی ــند اساس ــچ س ــر و در هی ــای دیگ ــچ کج ــه در هی ک
ــت. و  ــوان یاف ــد آن را نمی ت ــی، مانن ــچ حکومت ــای هی راهنم
هســتۀ مســتحکم ایــن رویکرد، بــر دگرگونــی سوسیالیســتی 
اقتصــاد اســتوار اســت کــه هدفــش محــو کلیــۀ شــکل های 
ــی و  ــط اجتماع ــا آن در رواب ــر ب ــرات متناظ ــتثمار و تغیی اس
ــتم ها و  ــۀ س ــردن کلی ــن ک ــه ک ــی، ریش ــای سیاس نهاده
ــور کل،  ــه ط ــه ب ــی و در جامع ــتم آموزش ــق سیس از طری
ترویــج رویکــردی اســت کــه می توانــد »مــردم را در 
زمینــۀ روحیــۀ تفکــر انتقــادی و کنجــکاوی علمــی توانمنــد 
ــون  ــه رهنم ــا ک ــر ج ــا ه ــت ت ــال حقیق ــه دنب ــا ب ــد ت کن
ــتمر در  ــور مس ــه ط ــب، ب ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــود برون می ش
ــق  ــد آن را در تطاب ــر بتوانن ــوند و بهت ــان آگاه ش ــورد جه م
ــا منافــع اساســی بشــریت تغییــر دهنــد.« چنیــن جامعــه  ب
ــی  ــدی و اجتماع ــای تولی ــی در نیروه ــکوفایی عظیم ای، ش
ــادر  ــا را ق ــام داده و آنه ــان ها اله ــه انس ــود آورده و ب ــه وج ب
ــردم، در  ــی م ــای اساس ــع نیازه ــرای رف ــا ب ــرد ت ــد ک خواه
کنــار هــم کار و مبــارزه کننــد؛ جامعــه را بــه طــرزی اساســی 
ــان  ــر جه ــی در سراس ــارزه انقالب ــد و از مب ــون کنن دگرگ
ــدف  ــان ه ــانند –آماجش ــاری برس ــه آن ی ــرده و ب ــت ک حمای
ــر  ــه از ه ــد ک ــتی باش ــان کمونیس ــک جه ــاد ی ــی ایج نهای
ــه  ــال ب ــان ح ــت، و در هم ــتثماری رهاس ــتم و اس ــه س گون
ــی و  ــت محیط ــران زیس ــیالی بح ــا اگزیستانس ــش حقیقت چال
اکولوژیــک بــه شــکلی معنــادار و جامــع کــه تحــت سیســتم 
بپردازنــد. نیســت،  ممکــن  سرمایه داری-امپریالیســم 

ــاد  ــدازه زی ــش از ان ــد، بی ــم را رد کرده ان ــه کمونیس ــانی ک ــمار کس ش
اســت؛ اغلــب اینهــا بــدون ایــن کــه بــه طــور جــدی بــه آن بپردازنــد 
ــا اینکــه اصــال حاضــر نشــده اند نگاهــی جــدی  ــد و ی آن را رد کرده ان
ــه آن کننــد. علــت ایــن امــر در جهــل و تعصبــی نهفتــه اســت کــه  ب
ــی  ــی ب ــم کنون ــان نظ ــه حافظ ــت ک ــی اس ــی اش تحریفات ــع نهای منب
وقفــه اشــاعه داده انــد و ایــن تحریفــات فقــط بــه تقویــت نظــم موجــوِد 
بــه شــدت ســتمگرانه خدمــت کــرده اســت. در اینجــا  بایــد گفــت )و 
بــه راحتــی می تــوان نشــان داد( کــه حملــه بــورژوازی »لیبــرال« بــه 
کمونیســم، در نــوع خــود، همانقــدر چرند و شــنیع اســت که دســتکاری 
حقایــق توســط فاشیســت ها کــه »لیبــرال هــا« اینقــدر آن را نکوهــش 
ــرزی  ــه ط ــوده و ب ــی ب ــکاِر روش علم ــض آش ــن کار نق ــد. ای می کنن
عریــان در تقابــل بــا فکت هــای واقعــی اســت. ایــن کار، آســیب بزرگــی 
بــه بشــریت وارد می کنــد: امتنــاع از بــه کار بــردن رویکــردی صادقانــه 
و علمــی و بــه جــای آن بــه کار بــردن ضــد آن در مــورد کمونیســم و 
تاریــخ واقعــی جنبــش کمونیســتی و تکامــل کمونیســم نویــن، یعنــی 
بســتن درهــا بــه روی تنهــا آلترناتیــو واقعــی در مقابــل سیســتم حقیقتا 
درنــدۀ ســرمایه داری- امپریالیســم؛ بســتن در بــه روی تنهــا آلترناتیــو 
ــت کل  ــریت و در نهای ــای بش ــی توده ه ــع اساس ــه مناف ــری ک معتب
ــتن دارد.  ــه ارزش زیس ــد ک ــی می کن ــده ای را نمایندگ ــریت و آین بش

ــود.  ــد ب ــی آســان نیســت و نخواه ــر راه ــی بهت ــه جهان راه رســیدن ب
ایــن امــر بــدون مبــارزه مصممانــه و بلــه، بــدون فداکاری هــای 
عظیــم ممکــن نیســت. امــا تــداوم رونــد فعلــی، تحــت ســلطه  
دهشــتهایی  تــداوم  یعنــی  امپریالیســم،  ســرمایه داری-  سیســتم 
عــالوۀ  بــه  می شــود،  مرتکــب  جهــان  در  امــروز،  همیــن  کــه 
ــد  ــوان دی ــان را می ت ــوری ش ــه خطــر ف ــری ک ــم ت دهشــت های وخی

و خطــر واقعــی اگزیستانســیالی کــه هــر روز نزدیکتــر می شــود.
در برابــر نیــروی تخریبــی مهیــب فاشیســم کــه هنــوز تهدیــدی اســت 
ــن  ــه از ای ــا ک ــیاری از م ــمار بس ــت، ش ــن اس ــرو گرفت ــال نی و در ح
ــوده و آرزوی جهانــی بهتــر  مســئله بــه شــدت بدحــال و خشــمگین ب
را در ســر داریــم، حــول ایــن فراخــوان گــرد آمــده ایــم کــه علــم مهــم 
اســت و حقیقــت مهــم اســت و بایــد راهنمــای مــا باشــند. حــال بیاییــد 
آنقــدر شــجاع باشــیم و آنقــدر جســور باشــیم کــه ایــن اصــل را بــدون 
مانــع بــه کار بریــم و مصمــم باشــیم کــه حقیقــت را جســتجو کنیــم و 
ــه کجــا منتهــی می شــود از آن پیــروی کنیــم، از  ــن کــه ب ــارغ از ای ف
همــه موانــع ایــن امــر عبــور کنیــم، از جملــه از توهماتــی کــه برایمــان 
گرامــی هســتند و تعصباتــی کــه ریشــه دار می باشــند، ولــی بــا 
واقعیــت و حقایقــی کــه بــا روش علمــی بــه اثبات رســیده انــد، مغایرت 
دارنــد. بیاییــد جــرات کنیــم و دســت بــه عمــل زده و بــه آن چــه کــه 
علــم بــه عنــوان امــری ممکــن آشــکار می کنــد جامــه عمــل بپوشــانیم: 
ایجــاد جهانــی بنیــاداً متفــاوت و آینــده ای بســیار بهتــر بــرای بشــریت.

________________________________________
]1[ A New Year, The Urgent Need For A Radically New 
World— For The Emancipation Of All Humanity. January, 2021

]2[ آواکیــان، بــاب. دربــاره اوضــاع خطرنــاِک پیــش رو، ضــرورت فــورِی 
بیــرون رانــدن رژیم فاشیســتی ترامپ/پنس از قــدرت، رأی دادن در این 
cpimlm.org انتخابــات و نیــاز اساســی بــه انقــالب کــردن. در ســایت

]3[ آواکیــان، بــاب )1398( گشایشــها؛ گشــایش تاریخــی توســط 
مارکــس و گشــایش بیشــتر بــا کمونیســم نویــن یــک چکیــدۀ پایــه ای 
ــران )م ل م(  ــت ای ــزب کمونیس ــن ح ــروه مترجمی ــان .گ ــاب آواکی ب
انتشــارات حــزب کمونیســت ایران )مارکسیســت لنینیســت مائوئیســت(

]4[ Kristin Kobes Du Mez, Jesus and John 
Wayne: How White Evangelicals Evangelicals 
Corrupted a Faith and Fractured a Nation
]5[ Claudia Koonz, Mothers in the Fatherland
]6[ Skybreak, Ardea )2006( The Science of 
Evolution and the Myth of Creationism: Knowing 
What’s Real and why it Matters.  Insight Press 

ــت  ــاره اهمی ــالب. درب ــم و انق ــک، آردی )1398( عل ــکای بری ]7[  اس
علــم و بــه کار بســتن آن در بررســی جامعــه، ســنتز نویــن کمونیســم 
ــا آردی اســکای  ــالب ب ــۀ نشــریه انق ــان مصاحب ــاب آواکی ــری ب و رهب
ــر امیــری انتشــارات  ــا همــکاری منی ــه رهنمــا ب بریــک ترجمــه ریحان
مائوئیســت( لنینیســت  )مارکسیســت  ایــران  کمونیســت  حــزب 
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مصاحبه با یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران )م ل م(

ــزی  ــه مرک ــای کمیت ــی از اعض ــا یک ــه ب ــدۀ مصاحب ــر گزی ــن زی مت
و  آمریــکا  اوضــاع  بــارۀ  در  م(  ل  )م  ایــران  کمونیســت  حــزب 
بــا  می باشــد   2020 اگوســت  اول  در  آواکیــان  بــاب  بیانیــۀ 
فــورِی  ضــرورت  رو،  پیــش  خطرنــاک  اوضــاع  دربــاره  عنــوان: 
رأی  قــدرت،  از  ترامپ/پنــس  فاشیســتی  رژیــم  رانــدن  بیــرون 
کــردن انقــالب  بــه  اساســی  نیــاز  و  انتخابــات  ایــن  در  دادن 

ــه مرکــزی حــزب،  ــه و مواضــع کمیت ــه اهمیــت آن بیانی ــا توجــه ب ب
ــۀ  ــر مطالع ــم و ب ــر می کنی ــه را بازنش ــن مصاحب ــی از ای ــش های بخ
می کنیــم. تاکیــد   cpimlm.org وبســایت  در  مصاحبــه  تمــام 

ــع  ــورد موض ــث در م ــه بح ــن مصاحب ــدف ای ــوال: ه س
ــت  ــه اول آگوس ــان در بیانی ــق آواکی ــارف رفی ــر متع غی
ــورد  ــگی اش در م ــع همیش ــالف موض ــر خ ــت. او ب ۲۰۲۰ اس
ــاوت و رأی  ــات را متف ــن انتخاب ــرد آن، ای ــات و کارک انتخاب
بــه جــو بایــدن را بــه عنــوان رأیــی علیــه ترامــپ ضــروری 
ــدن  ــرون ران ــرای بی ــه کارزار ضــد فاشیســتی ب و خدمــت ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــت. البت ــته اس ــس دانس ــم ترامپ/پن رژی
ــدن  ــرون ران ــرای بی ــارزه ب ــه مب ــه چنانچ ــه ک ــن نکت ای
ایــن رژیــم از قــدرت محــدود بــه »رأی دادن« شــود، 
ــار خواهــد آمــد. امــا در صورتــی کــه اســاس  ــه ب فاجعــه ب
ــی  ــن جنبش ــتی، برانگیخت ــد فاشیس ــارزۀ ض ــه گاه مب و تکی
ــس  ــه پ ــی ک ــد خیزش ــزرگ – مانن ــی ب ــوده ای در مقیاس ت
ــری  ــس و برت ــونت پلی ــه خش ــد علی ــورج فلوی ــل ج از قت
ــش  ــن جنب ــد و ای ــت – باش ــا خاس ــه پ ــفید ب ــی س طلب
ــد  ــارزۀ ض ــر را در مب ــی دیگ ــهای اعتراض ــۀ جنبش و کلی
ــر  ــر ایــن بســتر  رأی موث ــگاه ب فاشیســتی متحــد کنــد، آن
ــارزه  ــۀ مب ــرای ادام ــاعدتری ب ــرایط مس ــپ، ش ــه ترام علی
علیــه کودتــای فاشیســتی بــه وجــود خواهــد آورد. مقدمــه 
ــرکت در  ــتی ش ــا نادرس ــتی ی ــورد درس ــزب، در م ــاه ح کوت
ــم  ــه فه ــوط ب ــه و آن را من ــی نگرفت ــات، موضع ــن انتخاب ای
ــود.  بیشــتر موضــع آواکیــان و »میــدان تاکتیکــی« کــرده ب
ــد؟ ــد بگویی ــه داری ــن مقدم ــورد ای ــی در م ــر توضیح اگ

 
جــواب: بایــد بگویــم درک اوضــاع خــاص بســیار مهمــی اســت 
ــط  ــه توس ــکا ک ــالب در آمری ــتراتژی انق ــت اس ــدون درک کلی ــا ب ام
ــتی  ــد فاشیس ــارزه ض ــرار دادن مب ــت و ق ــده اس ــن ش ــان تبیی آواکی
نمیتــوان  هــم  را  تاکتیکــی«  »میــدان  ایــن  چارچــوب،  آن  در 
ــن  ــوال ای ــن س ــاه مهمتری ــه کوت ــن در آن مقدم ــرد. بنابرای درک ک
ــت  ــتراتژیک خدم ــری اس ــه جهتگی ــت ب ــن سیاس ــا ای ــه آی ــت ک اس
ــح  ــخ صحی ــه، پاس ــه بل ــت ک ــن اس ــن ای ــواب م ــه؟ ج ــا ن ــد ی میکن
ــارزه  ــبرد مب ــان پیش ــه در جری ــت ک ــی اس ــرورت عین ــک ض ــه ی ب
و تغییــر و تحــوالت سیاســی بــه وجــود آمــده اســت و توجــه 

ــه: ــت ک ــم اس ــیار مه ــه بس ــن بیانی ــان در ای ــدات آواکی ــه تاکی ب
ــر” اســت  ــزد “بهت ــدام نام ــه ک ــه ک ــن زاوی ــات از ای ــه انتخاب ــر ب »اگ
ــه در  ــوه ای ک ــب بالق ــق و عواق ــرات عمی ــم، از درک خط ــگاه کنی ن
ــن  ــد. … از درون ای ــم مان ــل خواهی ــود دارد، غاف ــت وج ــن وضعی ای
ــد،  وارد  ــرون بیای ــد بی ــه میتوان ــی” ک ــز “خوب ــا چی ــات تنه انتخاب
ــتی  ــم فاشیس ــپ و کل رژی ــه ترام ــع ب ــت قاط ــک شکس ــردن ی ک
ــرای  ــب بهتــری ب ــه مرات ــد شــرایط ب ــن کار می توان اســت.  انجــام ای
ــی  ــس نمایندگ ــم ترامپ/پن ــه رژی ــر آن چ ــه ه ــارزه علی ــۀ مب ادام
ــاد  ــتم ایج ــای سیس ــی عدالتی ه ــتم ها و ب ــه س ــه کلی ــرده و علی ک
ــود.« ــد ب ــان خواه ــر جه ــردم سراس ــرای م ــی ب ــۀ بزرگ ــد و هدی کن

»بــاز هــم در ایــن شــرایِط بســیار خــاص و خــارق العــاده، اگــر رژیــم 
ــت  ــول خواس ــوده ای ح ــتردۀ ت ــیج گس ــود بس ــا وج ــس ب ترامپ/پن
برکنــاری ایــن رژیــم، در زمــان انتخابــات همچنــان در قــدرت باشــد، 
ــپ  ــه ترام ــم فاشیســتی رأی دادن علی ــن رژی ــه ای ــارزه علی ــگاه مب آن
ــد، در همــان حــال  ــدن را ایجــاب می کن ــه بای ــق رأی دادن ب از طری
ــر  ــم و ه ــن رژی ــه ای ــدار علی ــه ســازماندهی بســیج گســترده و پای ک
ــه داد و  ــد ادام ــد را بای ــرده می کن ــود فش ــی و در خ ــه نمایندگ آنچ
آمــاده باشــیم کــه بســیج گســترده را حتــا اگــر ترامــپ در انتخابــات 
ــم.« ــه دهی ــد ادام ــاع کن ــت امتن ــول باخ ــا از قب ــود ام ــده ش بازن

ــا  ــر صرف ــد اگ ــدار می ده ــان هش ــه، آواکی ــن ک ــر ای ــه مهمت از هم
ــد. ــد آم ــار خواه ــه ب ــه ب ــود، فاجع ــا ش ــدن« اکتف ــه بای ــه »رأی ب ب

سوال: چه فاجعه ای؟
ــش  ــدن بخ ــلیم ش ــتی و تس ــم فاشیس ــدرت رژی ــم ق ــواب: تحکی ج
ــزب  ــدن ح ــلیم ش ــط تس ــه فق ــم. ن ــن رژی ــن ای ــی از مخالفی عظیم
دموکــرات بلکــه تســلیم شــدن اکثریــت آن پایــه ای کــه هنــوز توهــم 
دارنــد کــه بــا رأی بــه دموکراتهــا و تکیــه بــه »کارکــرد ســاختارهای 
دموکراســی«، فاشیســم شکســت خواهد خــورد. در حالی کــه این رژیم 
ــدرت  ــه ق ــک« ب ــن »ســاختارهای دموکراتی ــه کمــک ای فاشیســتی ب
رســید. ترامــپ ده هــا میلیــون رأی بــه دســت آورد. ایــن نشــانۀ وجــود 
یــک چیــز کریــه در آمریــکا اســت کــه بــا رأی دادن حــل نمیشــود.

 نیروهــای قدرتمنــدی پشــت ترامــپ هســتند. مســاله صرفــا آنهایــی 
ــا، حــزب  ــانه ه ــد نیســت. کل رس ــت کردن ــه مســتقیما از او حمای ک
ــروع«  ــدای مش ــک »کاندی ــوان ی ــه عن ــران او را ب ــرات و دیگ دموک
قبــول کردنــد و هرگــز حاضــر نشــدند او را فاشیســت بخواننــد. 
اینهــا شــریک جــرم هســتند. افــزون بــر ایــن، انتخابــات مــاه نوامبــر 
دموکراســی  قــرن  دو  از  بیــش  تاریــخ  در  اســتثنائی  و  متفــاوت 
بورژوایــی در آمریکاســت. ایــن انتخابــات در واقــع کارزار تثبیــت یــک 
ــس  ــم ترامپ/پن ــر رژی ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــتی اس ــای فاشیس کودت
ــه عنــوان یــک عرصــۀ تعییــن کننــده از  ــات را ب ــن انتخاب فرآینــد ای
ــن امــر چنــان واضــح  ــم فاشیســتی اش پیــش میبــرد. ای تثبیــت رژی
اســت کــه روز 8 اکتبــر ترامــپ در مصاحبــه بــا فاکــس نیــوز بــه وزیــر 
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انتخابات آمریکا، کودتای رژیم فاشیستی ترامپ/
پنس و چشم انداز انقالب کمونیستی



دادگســتری اش گفــت کــه بایــدن، اوبامــا و کلینتــون را بایــد تحــت 
تعقیــب قــرار داده و دســتگیر کنــد. همانطــور کــه میدانیــم »کودتــا« 
فقــط توده هــای مــردم و جنبشــهای اجتماعــی را زیــر ســرکوب 
ــت  ــردن هیئ ــز« ک ــه« و »متمرک ــک پای ــامل »ت ــه ش ــرد. بلک نمیب
ــای 28  ــه کودت ــه تجرب ــد ب ــران میتوانی ــت. در ای ــم هس ــه ه حاکم
مــرداد 1332 علیــه مصــدق، کودتــای خــرداد 1360 خمینــی علیــه 
بنــی صــدر نــگاه کنیــد. بنابرایــن بلــه ایــن انتخابــات بــه علــت نقشــی 
کــه در کودتــای فاشیســتی بــازی میکنــد، واقعــا متفــاوت اســت. امــا 
ــه معنــای آن نیســت کــه یــک  وقتــی میگوییــم »متفــاوت« اســت ب
ــه  ــده اســت. بلک ــی« ش ــی »خــوب« و »مردم ــاره سیســتم انتخابات ب
ــای  ــه بخشــی از فرآینــد پیشــبرد کودت ــل ب ــا کــه تبدی ــه ایــن معن ب
فاشیســتی شــده اســت و از ایــن نظــر، رأی دادن بــه بایــدن هــم بایــد 
ــم  ــه فاشیس ــوده ای علی ــت ت ــه کارزار مقاوم ــن زدن ب ــی از دام بخش
ــات تعییــن  باشــد. خــود ترامــپ می گویــد اجــازه نخواهــد داد انتخاب
ــان فشــرده و  ــداد، بی ــن رخ ــد. همی ــدرت برس ــه ق ــی ب ــه ک ــد ک کن
نقطــه عطفــی در آن اســت کــه دولــت دیکتاتــوری بــورژوازی تحــت 
ایــن حکومــت فاشیســتی کارش بســیج بــرای تهاجــم بــه اپوزیســیون 
اســت و بایــد یــک جنبــش تــوده ای بــرای متوقــف کــردن آن 
ــن  ــرود کــه ای ــن ب ــه ســمت ای ــد ب ــه بای برخیــزد. هــر آرمــان عادالن
ــل  ــه تحلی ــارزه ب ــن مب ــت ای ــم اهمی ــرای فه ــرود. و ب ــد ب ــم بای رژی
ــد.  ــکال دارد می آی ــر رادی ــد تغیی ــه می گوی ــد ک ــان توجــه کنی آواکی
ســوال  و  اســت  راه  در  می گویــد  بیایــد.  ممکنســت  نمی گویــد 
ــی؟ ــا انقالب ــود ی ــد ب ــی خواه ــکال ارتجاع ــر رادی ــا تغیی ــد: آی می کن

ــر  ــکا حادت ــی در آمری ــران سیاس ــات بح ــد از انتخاب ــد بع ــی تردی  ب
خواهــد شــد. هــر سازشــی هــم کــه در هیئــت حاکمــه صــورت بگیــرد 
ــۀ  ــر بیانی ــا ب ــزب م ــه ح ــه مقدم ــور ک ــود. همانط ــد ب ــی خواه موقت
آواکیــان گفتــه اســت؛ رژیــم فاشیســتی ترامپ/پنــس فقــط مســاله ای 
مربــوط بــه آمریــکا نیســت. آنهــا بــا دنیــا کار دارنــد. امــا ظاهــرًا درجه 
ــودن ایــن رخــداد همــه را بهــت زده کــرده اســت! عجیــب غریــب ب

ســوال: تأمل حزب ما در موضع گیری در مورد سیاست »رأی« 
برای چه بود؟

جــواب: مــا در مقدمــۀ کوتاهــی بــر نشــر فارســی ایــن بیانیــه 
ــم  ــت: ه ــز اس ــل برانگی ــت تأم ــه از دو جه ــن بیانی ــتیم: » ای نوش
ــتِی  ــم فاشیس ــه رژی ــر اینک ــر س ــنایی ب ــت و روش ــر دق ــه نظ از نقط
ترامپ/پنــس چــه چیــزی را نمایندگــی کــرده و چــه بــر ســر 
توده هــای مــردم در آمریــکا و کل جهــان مــی آورد و در صــورت 
تثبیــت چــه نتایــج وحشــتناک تــری خواهــد داشــت، و هــم از 
نقطــه نظــر سیاســت غیرعــادی ای کــه پیــش میگــذارد؛ یعنــی 
ــدن.  ــه بای ــر و رأی ب ــوم نوامب ــورژوازی در س ــات ب شــرکت در انتخاب
ــریع در  ــری س ــت موضعگی ــا در موقعی ــزب م ــن، ح ــل روش ــه دالی ب
مــورد درســت یــا غلــط بــودن ایــن سیاســت نیســت. بــه جــای آن، 
ــورد  ــم.«و در م ــاله مواجهی ــتر مس ــدن بیش ــرورت فهمی ــا ض ــا ب م
ــد. ــود میده ــم رهنم ــاله را بفهمی ــم مس ــه میتوانی ــه چگون ــن ک ای

بنابرایــن اعــالم موضــع ســریع نکــردن حــزب کامــال مبنایــی علمــی 
ــادی کــه  ــم و مباحــث زی داشــت. همیــن مصاحبــه ای کــه االن داری
ــای  ــع گیری ه ــوع موض ــه، ن ــورت گرفت ــدن« ص ــه بای ــول »رأی ب ح
ــانۀ  ــم، نش ــاهد بودی ــان ش ــود حزبم ــه در خ ــی ک ــق و مخالف مواف
وســط  را  اســتراتژیک  تفکــر  کــردن،  تأمــل  فراخــواِن  درســتِی 
ــان  ــت. در می ــردن اس ــک را درک ک ــه دور و نزدی ــیدن و رابط کش

برخــی »چپ« هــا ایــن گرایــش وجــود دارد کــه بــدون فهــم صحنــۀ 
سیاســِی پیچیــده و آشــنایی بــا اســتراتژی انقــالب در آمریــکا و 
رهبــری آن، ابــراز نظرهــای بــی پایــه کننــد. در واکنــش بــه اینهــا و 
فضــای لیچارگویــی مــا قصــد نداشــتیم اجــازه دهیــم گرایــش دفــاع 
کــردن بــدون داشــتن اســتحکام فکــری و تئوریــک بــر مــا ســلطه پیدا  
کنــد. چــون بــر خــالف چیــزی اســت کــه آواکیــان بــه مــا آموختــه 
اســت و بــه نظــر مــن رفیــق آواکیــان از کمونیســتهای انقالبــی جهــان 
ــالب، در  ــری انق ــۀ رهب ــه در زمین ــازی ک ــدل س ــار دارد از م انتظ
ــد و  ــد، بیاموزن ــی میکن ــوط کالن و جزئ ــک، در خط ــوری و پراتی تئ
آن را در پیشــبرد انقــالب در هــر نقطــه دیگــر جهــان بــه کار ببرنــد.

ســوال: اما بی دلیل نیست که این موضع غیر متعارف آواکیان 
»عجیــب« به نظر آمد. چون هیچ کس به اندازۀ آواکیان کارکرد 

نظام انتخاباتی آمریکا را به مثابۀ تحمیق کننده، ُمَخِدر، تســلیم 
و تابع کردن توده های تحت ســتم واستثمار و کشیدن خشم و 

اعتراض شــان به درون مجاری سیستم، کالبد شکافی نکرده 
است.

جــواب: درســت اســت. امــا ایــن غیــر متعــارف بــودن خــودش بایــد 
ــس  ــچ ک ــه هی ــردن. بل ــر ک ــر فک ــق ت ــرای عمی ــد ب ــی باش محرک
اعمــال  را در  بورژوایــی  آواکیــان کارکــرد دموکراســی  به انــدازه 
دیکتاتــوری بــورژوازی، تجزیــه و تحلیــل نکرده اســت. کتــاب آواکیان، 
ــی  ــر ب ــن نظ ــم]1[« از ای ــر از آن را نمی توانی ــا بهت ــی: آی »دموکراس
ــه کتــاب »کمونیســم و دموکراســی  ــا رجــوع کنیــد ب نظیــر اســت. ی
جفرســونی]2[« کــه در آن آواکیــان نقــش انتخابــات و بــه ویــژه نقــش 
ــه  ــردم ب ــای م ــای توده ه ــیدن نارضایتی ه ــرات در کش ــزب دموک ح
ــر مــال کــرده اســت.  ــه و تحلیــل و ب درون مجــاری سیســتم را تجزی

بــی جهــت نیســت کــه در همیــن بیانیــه میگویــد فرقــی بیــن ترامــپ 
و بایــدن نیســت جــز ایــن کــه بایــدن، نقشــه ترامــپ را در اســتقرار 
فاشیســم بــه جــای دموکراســی بورژوایــی نــدارد و اســتقرار فاشیســم 
ــیاهان  ــژه س ــه وی ــکا، ب ــردم در آمری ــای م ــرای توده ه ــاع را ب اوض
ــن  ــره زمی ــان روی ک ــارد انس ــد میلی ــرای چن ــن ب ــان و همچنی و زن
بســیار بدتــر خواهــد کــرد و حتــا نابــودی محیــط زیســت را تصاعــدی 
خواهــد کــرد. همیــن چنــد مــاه پیــش آواکیــان در انتقــاد از ســیاهاِن 
ــود بایــدن یکــی از نماینــدگان و کارگــزاران  حامــی بایــدن نوشــته ب
ــی از  ــی ســفید بخــش حیات ــری طلب ــه برت ــم اســت ک سیســتم حاک
کارکــردش اســت و خــوِد بایــدن کســی اســت کــه نطــق انتخاباتــی اش 
ــرای ایجــاد وجــه اشــتراک  ــالش ب ــد از کارنامــه اش در ت ــا تمجی را ب
ــا برتــری طلبــان ســفید و »متحــد کــردن ملــت« شــروع کــرد]3[. ب

بنابرایــن، اصــال نبایــد ایــن سیاســت را بــه سیاســت انتخــاب 
بــه طــرزی  آواکیــان  از میــان »بــد و بدتــری« تفســیر کــرد. 
بــه  ترامــپ،  مقابــل  در  »اگــر  می گویــد،  آمیــز  تحریــک 
بدهیــم  رای  در  دســتگیرۀ  بــه  می توانســتیم  بایــدن  جــای 
نداشــت.« را  منفــی اش  تاثیــرات  حداقــل  چــون  بــود  بهتــر 

ســوال: پس بیایید برای درک این موضع غیر معمول، بار دیگر 
به اســتراتژی انقالب در آمریکا که آواکیان تبیین کرده باز 

گردیــم و همه چیز را در چارچوبه آن بگذاریم و بحث کنیم؟

ــد  ــن سیاســت را بای ــان ای ــل خــود آواکی جــواب: درســت اســت. مث
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ــت  ــزب کمونیس ــه ح ــکا ک ــالب در آمری ــتراتژی انق ــوب اس در چارچ
انقالبــی، هــر روز برایــش فعالیــت میکنــد و نقطــه رجــوع سیاســتهای 
میــان مــدت و کوتــاه مدتــش اســت، بگذاریــم. بــرای همیــن در انتهای 
ایــن مصاحبــه میخواهــم کــه بــه ســراغ ســند »چــرا نیــاز بــه انقــالب 
واقعــی داریــم و چگونــه واقعــا می توانیــم انقــالب کنیــم]4[« برویــم.

قبــل از ورود بــه بحــث اشــاره کنــم تفاســیری از بیانیــۀ اول اگوســت 
ــت و در  ــان نیس ــال آواکی ــع م ــه واق ــه ب ــت ک ــده اس ــان  ش آواکی
هیــچ یــک از نوشــته ها و بیاناتــش نمیتــوان یافــت. ماننــد ایــن کــه 
ــرای آمــاده شــدن« یــا »انتخــاب  »ایــن یــک عقــب نشــینی اســت ب
ــرای اســتفاده از تضادهــای درون  ــا »ب ــر اســت« ی ــد و بدت از میــان ب
ــور  ــر ج ــس »آزاد« اســت ه ــه، هرک ــره. البت ــورژوازی« اســت و غی ب
کــه شــیوۀ تفکــرش اجــازه میدهــد بیانیــه آواکیــان را تعبیــر و 
تفســیر کنــد. امــا روش و رویکــرد علمــی ایجــاب می کنــد بــه دقــت 
ــن رجــوع  ــان و روش و رویکــرد کمونیســم نوی ــه نوشــته های آواکی ب
کنیــم تــا همانطــور کــه فکــر و منظــور آواکیــان و ایــن ســند واقعــا 
ــم. و از  ــح دهی ــردم توضی ــه م ــور ب ــم و همانط ــت آن را بفهمی هس
ــودن خــط و موضــع  ــح ب ــر ممکــن از صحی ــه حداکث ــر ب همــه مهمت
ــا  ــکا ب ــالب در آمری ــون انق ــم چ ــل کنی ــان حاص ــه اطمین ــن بیانی ای
ــتهای  ــوان کمونیس ــه عن ــا ب ــر و کار دارد و م ــریت س ــت بش سرنوش
انترناسیونالیســت در آن دخیــل هســتیم. و دیگــر ایــن کــه خودمــان 
را هرچــه بیشــتر بــا روش و رویکــرد علمــی کمونیســم نویــن و 
کاربســت آن بــرای پیشــبرد انقــالب در ایــران تعلیــم بدهیــم.

ــن  ــۀ ای ــب. رابط ــل مطل ــر اص ــم س ــس بروی ــوال: پ س
انتخابــات و مبــارزۀ ضــد فاشیســتی )کــه بــا خــط 
از بنیــان  مشــی »رفیــوز فاشیســم« کــه آر.ســی.پی 
و  چیســت  مــی رود(  پیــش  اســت  بــوده  گذارانــش 
بــه طــور کلــی ایــن مبــارزۀ ضــد فاشیســتی چــه 
دارد؟ آمریــکا  در  انقــالب  اســتراتژی  در  جایگاهــی 

ــارزۀ  ــت مب ــی اهمی ــور کل ــه ط ــن موضــع و ب ــرای درک ای جــواب: ب
ضــد فاشیســتی، بایــد آن را در چارچوبــۀ بــزرگ تــر تفکــر اســتراتژیک 
آواکیــان نگریســت. یعنــی در چارچــوب یــک کلیــت چنــد ســطحی 
ــن  ــت تعیی ــط کلی ــزء توس ــر ج ــک ه ــه دینامی ــی ک ــد وجه و چن
میشــود. اســتراتژی انقــالب در آمریــکا از رئــوس مهــم تکامــل 
ــوس را  ــن رئ ــت. ای ــم اس ــنتزنوین کمونیس ــا س ــن ی ــم نوی کمونیس
ــم]5[«  ــنتزنوین کمونیس ــوس س ــام »رئ ــه ن ــندی ب ــان در س آواکی
ــی«  بیــان کــرده اســت. در ایــن اســتراتژی، مفهــوم »وضعیــت انقالب
ــریع«  ــرای »تس ــی ب ــت های انقالب ــد کمونیس ــه من ــت نقش و فعالی
اوضــاع بــه ســمت شــکل گیــری وضعیــت انقالبــی جایگاهــی کلیــدی 
ــر  ــت »ه ــرده اس ــد ک ــواره تاکی ــت و هم ــه صراح ــان ب دارد. آواکی
ــدف  ــک ه ــد ی ــی می کنن ــت های انقالب ــروز کمونیس ــه ام کاری« ک
دارد: پیشــبرد فعالیت هــای انقالبــی بــه گونــه ای کــه اوضــاع را 
ــد.  ــریع« کن ــی، »تس ــت انقالب ــک وضعی ــری ی ــکل گی ــمت ش ــه س ب
ــت:  ــل اس ــن عوام ــه ای ــته ب ــی« وابس ــت انقالب ــکلگیری »وضعی و ش
ــد  ــه نتوان ــوری ک ــه ط ــت ب ــیدگی در حاکمی ــم پاش ــران و ازه بح
بخــش بزرگــی از ذخایــر سیاســی و ایدئولوژیــک و نظامــی اش را 
اســتفاده کنــد، بــه وجــود آمــدن شــمار میلیونــی از توده هــای 
ــد  ــل کنن ــت را تحم ــن حکوم ــتند ای ــر نیس ــر حاض ــه دیگ ــردم ک م
و در میــان آنهــا یــک جمعیــت آگاه و ســازمان یافتــه بــزرگ وجــود 
دارد کــه برایــش هــدف انقــالب کمونیســتی و ســاختن جامعــه ای بــر 

مبنــای »قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن در آمریــکای 
شــمالی« روشــن اســت و از جــان گذشــته آمــادۀ عملــی کــردن ایــن 
انقــالب اســت و حزبــی کــه بــه لحــاظ کیفــی و کمــی تــوان رهبــری 
ــدی  ــر کلی ــا عناص ــدف را دارد. این ه ــن ه ــمت ای ــه س ــا ب توده ه
ــی  ــزرگ و حت ــش ب ــه بخ ــت ک ــی اس ــت انقالب ــری وضعی ــکل گی ش
اکثریــت مصالــح آن در نتیجــۀ تشــدید تضادهــای خــود سیســتم بــه 
وجــود می آیــد امــا کار کمونیســت های انقالبــی روی اوضــاع، در 
ــه ســمت ایــن  شــکل گیــری آن تعییــن کننــده اســت. در حرکــت ب
ــری  ــازی« اندازه گی ــاده س ــه آم ــا »س ــزب ب ــای ح ــدف، فعالیت ه ه
ــاده  ــزب و آم ــردن ح ــاده ک ــا و آم ــردن توده ه ــاده ک ــود: آم می ش
کــردن صحنــۀ سیاســی جامعــه. آمــاج و نقشــۀ عملــِی بیــرون رانــدن 
ــر  ــخص ت ــت های مش ــۀ سیاس ــس و کلی ــتی ترامپ/پن ــم فاشیس رژی
ــوب  ــن چارچ ــات( در ای ــن انتخاب ــدن در ای ــه بای ــه رأی ب )از جمل
اســتراتژیک و خدمــت بــه »ســه آمــاده ســازی« معنــا پیــدا می کنــد.  

ســوال: در مقدمــه حــزب، فراخــوان مطالعــه و تحقیــق داده 
ــای  ــه تحلیله ــاره ب ــوع دوب ــم رج ــا ه ــن ج ــود. در ای می ش
ــه  ــورت خالص ــه ص ــد ب ــد. میتوانی ــد کردی ــان تاکی آواکی
ــد؟ ــع را بگویی ــناد مرج ــر و اس ــات درگی ــوس موضوع رئ

ــه  ــن بیانی ــارۀ ای ــاه حــزب درب جــواب: همــان طــور کــه مقدمــه کوت
رهنمــود داده اســت؛ مطالعــۀ آثــار آواکیــان در مــورد فاشیســم مهــم 
ــت  ــتی در هیئ ــان فاشیس ــترش جری ــد و گس ــخصا رش ــت. مش اس
ــوان هســتۀ  ــه عن ــی مســیحی ب ــل آن، بنیادگرای ــکا، عل حاکمــۀ آمری
ســخت ایــن فاشیســم و یــک »پایــۀ« تــوده اِی ســازمان یافتــۀ 
ایدئولوژیــک و مصمــم. گزیــدۀ برخــی از ایــن آثــار در نشــریۀ 
حقیقــت شــماره 82 )خــرداد 1397( آمــده اســت]6[. در ایــن 
ــه تحلیــل آواکیــان از اینکــه تشــدید تضادهــای درون  ــار، توجــه ب آث
ــدرت«  ــون ق ــی کان ــه »فروپاش ــد ب ــکا می توان ــه آمری ــت حاکم هیئ
ــت و  ــران حاکمی ــم بح ــه گفت ــور ک ــت. همانط ــم اس ــد مه بیانجام
وخامــت آن عامــل مهمــی در شــکل گیــری وضعیــت انقالبــی اســت. 
نکتــه دیگــری کــه میخواهــم خاطرنشــان کنــم، تفــاوت کیفــِی خــط 
آواکیــان در رابطــه بــا مبــارزۀ ضــد فاشیســتی و خــط جبهــه متحــد 
ــی  ــگ جهان ــان جن ــه در جری ــت ک ــرن اس ــتِی کمینت ــد فاشیس ض
دوم، تحــت رهبــری اســتالین پیــش گذاشــته شــد. اگــر بــه مقــاالت 
ــوید.  ــنا می ش ــرن آش ــط کمینت ــا خ ــد ب ــوع کنی ــت 82 رج حقیق

خــط آواکیــان گسســت عمیقــی بــا آن خــط اســت. در مبــارزۀ ضــد 
ــد  ــه جنگیدن ــت ها قهرمانان ــی دوم کمونیس ــگ جهان ــتِی جن فاشیس
ــظ سوسیالیســم  ــرای حف ــط شانســی ب ــن خــط غل ــت ای ــه عل ــا ب ام
و گســترش انقالب هــای جهانــی نداشــتند. امــا در ایــن مبــارزۀ ضــد 
فاشیســتی، بــه خاطــر خــط آواکیــان امــکان واقعــی بــرای بــاز کــردن  
ــرات  ــودش تاثی ــۀ خ ــه نوب ــه ب ــم ک ــکا را داری ــالب در آمری راه انق
جهانــی فــوق العــاده خواهــد داشــت. ایــن تفــاوت نشــان میدهــد کــه 
پاســخ غلــط بــه ضــرورت مشــخصی کــه مقابــل پــای انقــالب ســربلند 
ــدت  ــا در درازم ــد ام ــواب بده ــدت ج ــاه م ــد در کوت ــد، میتوان میکن
شکســت غیرقابــل ترمیــم بــه بــار آورد]7[. تجربــۀ جبهــۀ متحــد ضــد 
ــرد.  ــی ک ــوان بررس ــف میت ــای مختل ــرن را از زوای ــتِی کمینت فاشیس
امــا مهمتریــن تفــاوت در دو نکتــۀ اساســی اســت: کمینتــرن تحــت 
ــا امپریالیســت های  ــان ضــرورت اتحــاد ب ــرای بی ــتالین ب ــری اس رهب
متفقیــن در جنــگ جهانــی )اتحــادی کــه واقعــا بــرای مغلــوب کــردن 
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فاشیســم هیتلــری و نجــات بشــریت امــری ضــروری بــود( شــروع بــه 
تحریــف ماهیــت امپریالیســت های متفقیــن کــرد و بــه جــای تصریــح 
در مــورد ایــن کــه اینهــا همــان امپریالیســت ها هســتند و یــک بــاره 
ــی و  ــای مترق ــا نیروه ــرد اینه ــالم ک ــد، اع ــت نداده ان ــر ماهی تغیی
ــه  ــان ب ــا آواکی ــتند. ام ــره هس ــن و غی ــن بی ــت های روش امپریالیس
ــک  ــدگان ی ــر دو نماین ــپ، ه ــدن و ترام ــه بای ــد ک ــت میگوی صراح
سیســتم ســتم و اســتثمار ســرمایه داری امپریالیســت هســتند و تنهــا 
ــم  ــتقرار رژی ــۀ اس ــه برنام ــت ک ــپ در آن اس ــا ترام ــدن ب ــرق بای ف
فاشیســتی بــه جــای رژیــم دموکراســی بورژوایــی را نــدارد و اســتقرار 
ــالب در  ــد انق ــر رون ــی ب ــات محکم ــم فاشیســتی ضرب ــم رِژی و تحکی
آمریــکا وارد خواهــد کــرد و بــرای بشــریت و محیــط زیســت فاجعــه 
ــه  ــود آن ک ــا وج ــان، ب ــت آواکی ــۀ اول اگوس ــود. بیانی ــد ب ــار خواه ب
ــا دینامیک هــای واقعــِی ضــرورت و آزادی در  ــاه اســت ام نســبتا کوت
ــرورت و آزادی  ــان و ض ــوری خواه ــرات و جمه ــزب دموک ــل ح مقاب
می دهــد.  توضیــح  را  عادالنــه  و جنبش هــای  انقالبیــون  مقابــل 
نکتــۀ دوم هــم ایــن اســت کــه خــط کمینتــرن، انقالب هــای 
جهــان را تابــع مبــارزه ضــد فاشیســتی و ضــرورت دفــاع از شــوروی 
مختلــف  کشــورهای  کمونیســت های  بــه  و  کــرد  سوسیالیســتی 
ــارزه ضــد  ــه خاطــر مب دســتور داد کــه انقــالب در کشــور خــود را ب
ــای  ــی از تجربه ه ــد. یک ــار بگذارن ــوروی کن ــاع از ش ــتی و دف فاشیس
ــود.  ــن خــط ب ــۀ ای ــان در نتیجــۀ غلب ــالب یون ــاک شکســت انق دردن
ــروری  ــازی ض ــتی را ف ــد فاشیس ــارزۀ ض ــان مب ــه آواکی ــی ک در حال
انقــالب در آمریــکا میدانــد و کمونیســتهای  بــرای گشــودن راه 
ــه واقــع  ــا خطــی کــه ب انقالبــی تحــت رهبــری وی ایــن مبــارزه را ب
راه را بــرای آن ضــرورت بزرگتــر )انقــالب( بــاز کنــد پیــش میبرنــد.

ــار اخیــر آواکیــان کــه حــول تشــریح خصلــت عــام و ویژگی هــای  آث
»آمریکایــِی« ایــن فاشیســم بــه نــگارش در آمــده و برگــردان فارســی 
اکثــر آنهــا در وبســایت حــزب موجــود اســت، بســیار راهگشــا هســتند. 

توجــه کنیــد کــه آواکیــان فقــط بــه تشــریح خصلــت عــام حکومــت 
ــژه  ــل وی ــورژوازی و خصائ ــوری ب ــای  دیکتات ــتی در دولت ه فاشیس
آن در آمریــکا اکتفــا نمی کنــد. بلکــه ضــرورت مبــارزه بــا آن را 
ــن  ــی تدوی ــرورت، خط ــن ض ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــخیص داده و ب تش
می کنــد و خطــی کــه بــرای پاســخ بــه ایــن ضــرورت تدویــن 
ــا پاســخ بــه ضــرورت اساســی  می کنــد دارای انســجام و پیوســتگی ب
ــرای  ــارزه ب ــان مب ــده و دینامیکــی کــه می ــاط زن انقــالب اســت. ارتب
ــالب  ــردن راه انق ــاز ک ــدرت« و ب ــم از ق ــن رژی ــدن ای ــرون ران »بی
ــده اســت.  ــده و آموزن ــع کنن ــد واضــح و قان ــرار میکن ــکا برق در آمری
ــاز  ــرا نی ــند »چ ــم و س ــدا گفت ــه در ابت ــه ای ک ــان نکت ــی هم یعن
ــالب  ــم انق ــا میتوانی ــه واقع ــم و چگون ــی داری ــالب واقع ــک انق ــه ی ب
ــاط درک  ــن ارتب ــت. در همی ــته اس ــه برجس ــن زمین ــم« در ای کنی
مفهــوم کلیــدی »رویکــرد اســتراتژیک بــه انقــالب« کــه آواکیــان در 
ــد  ــژه بخــش »چــه بای ــه وی ــی بشــریت]8[« ب ســند »انقــالب و رهای
ــرد  ــت. »رویک ــم اس ــیار مه ــد، بس ــریح میکن ــده« تش ــی ش ــرد غن ک
اســتراتژیک بــه انقــالب« بــه طــور خالصــه بــه ایــن معنــا اســت کــه 
همــواره در هــر جنبــش و خیــزش و مبــارزه ای، در جــواب گفتــن بــه 
ــر ســر راه انقــالب ســربلند میکنــد، کار  ضرورتهــای گوناگونــی کــه ب
ــارزات ضــرورِی  ــه مب ــن اســت ک ــی ای ــی  کمونیســت های انقالب اصل
ــه ضــرورت  ــه ب ــد ک ــش ببرن ــا سیاســتی پی ــوری را ب ــا و ف ــل پ مقاب
ــارزه  ــر مب ــر در ه ــای درگی ــر توده ه ــد و حداکث ــت کن ــر خدم بزرگت
ــد. ــازماندهی کنن ــوری آگاه و س ــدف ف ــر از ه ــی فرات ــرای هدف را ب

دیگــر ایــن کــه، روش و رویکــرد کمونیســم نویــن، بایــد نقطــه 
در  زیــرا  باشــد.  آواکیــان  بیانیــه  بررســی  در  اساســی  رجوعــی 
ــرار  ــل داده ق ــان تکام ــه آواکی ــالب ک ــتراتژی و راه انق ــای اس زیربن
دارد و در واقــع، روش و رویکــرد کمونیســم نویــن، ســنگ بنــای 
تکامــل آن اســت. و در ایــن روش و رویکــرد، ســنتز و تکامــل بیشــتر 
مقولــه »ضــرورت و آزادی« در مارکسیســم کــه خدمــت بــزرگ 
ــژه ای دارد. ــگاه وی ــت جای ــک اس ــم دیالکتی ــه ماتریالیس ــان ب آواکی

ســوال: اهمیت مبحث »ضرورت و آزادی« این جا چیست؟

ــده  ــان پیچی ــیم جه ــرای ترس ــرورت و آزادی« ب ــواب: درک »ض ج
ــرورت«  ــت. »ض ــده اس ــن کنن ــی آن، تعیی ــر انقالب ــن راه تغیی و یافت
ــیرهای  ــیل ها و مس ــم پتانس ــت، حری ــک واقعی ــاختارهای ی ــی س یعن
ــد. »آزادی«  ــی کن ــد ط ــش میتوان ــر و تکامل ــه در تغیی ــی ک ممکن
ــرای انســان  ــه ظرفیــت و چشــم انداز موجــود ب ــا اشــاره دارد ب عمدت
)هــم بــه عنــوان افــراد و تعییــن کننــده تــر از آن بــه طــور اجتماعــی 
و کلکتیــو( کــه دســت بــه تغییــر و دگرگــون کــردن واقعیــت موجــود 
ــا درک  ــت ب ــط اس ــال مرتب ــن کام ــد. ای ــت( بزن ــه و طبیع )در جامع
نقــش دینامیــک انســان در تغییــر واقعیــت. بیــرون کشــیدن »آزادی« 
از دل »ضــرورت« بــا دخالتگــری آگاهانــه انســان امــکان پذیــر اســت. 
ــود.  ــوض نمیش ــود ع ــه خ ــود ب ــت خ ــورت واقعی ــن ص ــر ای در غی
عامــل تصــادف هــم در فرآینــد تغییــر واقعیــت نقــش بســیار مهمــی 
ــر  ــا اگ ــد، حت ــت بخورن ــت شکس ــن اس ــا ممک ــد. انقالبه ــازی میکن ب
ــود،  ــدادی ش ــم ح ــش عظی ــی و کوش ــت علم ــا دق ــالب ب ــیر انق مس
امــا نیروهــای طبقاتــی دیگــر هــم روی جامعــه کار می کننــد.

ــرورت  ــس، ض ــتی ترامپ/پن ــم فاشیس ــیدن رژی ــدرت رس ــه ق ــا ب ب
ــدرت در  ــم از ق ــن رژی ــدن ای ــرون ران ــدف بی ــا ه ــا آن ب ــه ب مقابل
مقابــل انقالبیــون و تمــام مبــارزات عدالــت خواهانــۀ قشــرهای 
مترقــی جامعــه ســربلند کــرد. و ســوال ایــن بــود کــه ایــن ضــرورت 
ــان،  ــق آواکی ــول رفی ــه ق ــه ب ــرد ک ــد جــواب بگی ــا چــه خطــی بای ب
اوضــاع را بــه ســمت یــک وضعیــت انقالبــی »تســریع« کنــد؟ زمانــی 
ــه  ــد، هم ــربلند میکن ــه س ــی در جامع ــور عین ــه ط ــی ب ــه ضرورت ک
ــم،  ــتم حاک ــف سیس ــدگان مختل ــه نماین ــی، از جمل ــای سیاس نیروه
بــه ایــن ضــرورت جــواب میدهنــد. امــا جــواب آنهــا را منافــع 
ــکل  ــا ش ــم آنه ــدف تحکی ــم و ه ــاختارهای حاک ــتم، س ــن سیس ای
میدهــد. مگــر ایــن کــه در مقاطعــی تغییــر در برخــی از ســاختارهای 
حاکــم را الزمــۀ تحکیــم کلیــت سیســتم بداننــد. ماننــد دهــۀ 
ــی  ــوق مدن ــزرگ حق ــهای ب ــه جنبش ــکا ک ــالدی در آمری 1960 می
ــب نشــینی  ــه عق ــور ب ــت را مجب ــش دانشــجویی، دول ــان و جنب و زن
و »اصالحــات« کــرد. در آن زمــان دولــت فــدرال، گارد ملــی را 
ــردن  ــف از بیــن ب ــرای عقــب زدن برتــری طلبــان ســفید کــه مخال ب
ــد، در شــهرهای  جدایــی اماکــن و مــدارس ســیاهان و ســفیدها بودن
مختلــف مســتقر کــرد. پــس وقتــی کــه ضرورتــی ســر بلنــد میکنــد، 
ــات  ــخنگویان طبق ــدگان و س ــه نماین ــی ک ــف سیاس ــای مختل نیروه
ــو،  ــمت و س ــات، س ــا مختص ــد ت ــالش میکنن ــتند، ت ــف هس مختل
ــن  ــرورت را تعیی ــول آن ض ــردم ح ــارزات م ــهای مب ــقف و روش س
ــا  ــد. حت ــگاه کنی ــاری« ن ــاب اجب ــاله »حج ــه مس ــران ب ــد. در ای کنن
ــورژوازی  ــان« و ب ــالح طلب ــل »اص ــت مث ــف حکوم ــدگان مختل نماین
ــور  ــود را مجب ــم خ ــان ه ــلطنت طلب ــد س ــت مانن ــارج از حکوم خ
ــد]9[. ــه میبینن ــن زمین ــات در ای ــگاه و بینــش و مطالب ــن ن ــه تبیی ب
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ــان و  ــار آواکی ــته ها و آث ــی نوش ــر بررس ــالوه ب ــوال: ع س
ــای  ــزارش فعالیته ــکا و گ ــی آمری ــت انقالب ــزب کمونیس ح
ــرای  ــما ب ــه ش ــورد توج ــا م ــدام عرصه ه ــر ک ــان، دیگ ش
ــود؟ ــات ب ــن انتخاب ــورد ای ــان در م ــل آواکی ــی تحلی بررس

ــی و  ــف سیاس ــای مختل ــرکات نیروه ــتها و ح ــی سیاس ــواب: بررس ج
ــت  ــب هیئ ــدِی دو قط ــانه های کلی ــکا. رس ــود آمری ــی در خ اجتماع
ــکا و مراکــز فکــری شــان و همچنیــن جنبشــهای ضــد  حاکمــه آمری
خشــونت پلیــس و زنــان و همچنیــن روشــنفکران و تحلیلگــران 
ــت.  ــم نیس ــع ک ــه. مناب ــط جامع ــرهای متوس ــی قش ــی و ادب سیاس
ــت و  ــان اس ــی جه ــداد سیاس ــن رخ ــکا مهمتری ــاع آمری ــون اوض چ
حجــم و تنــوع واکنش هــای سیاســی عظیــم اســت. نــه فقــط 
ــزاری  ــدون اب ــا ب ــان. واقع ــر جه ــه در سراس ــکا بلک ــود آمری در خ
کــه کمونیســم نویــن بــه طــور کلــی و تحلیل هــا و ســنتزهای 
ــوان از  ــذارد، نمیت ــا میگ ــار م ــان در اختی ــق آواکی ــر رفی ــاص ت خ
ــت  ــی اس ــم جهان ــای عظی ــه دارای پیامده ــده ک ــاع پیچی ــن اوض ای
ــد  ــر نمیتوان ــز فک ــتن مرک ــدون داش ــه ای ب ــچ طبق ــر در آورد. هی س
کنــد. بــاز  جلــو  بــه  را  راهــش  و  بفهمــد  را  پیچیــده  جهــان 

روی  برویــم  جزییــات  در  کمــی  حــال  ســوال: 
مســاله »انتخابــات« و رأی بــه بایــدن کــه چکاننــدۀ 
کنیــم. صحبــت  بیشــتر  بــود  مباحــث  ایــن 

جــواب: بلــه. اینجــا مقدمــه کوتــاه حــزب را کــه همــراه بــا برگــردان 
ــم.  ــان منتشــر شــد، تکــرار نمیکن ــه اول اگوســت آواکی فارســی بیانی
ــه  ــود ک ــن ب ــان روش ــری حزبم ــرای رهب ــد. ب ــه آن را خوانده ان هم
در ایــن زمینــه نیــز ماننــد هــر مســاله مهــم دیگــر بایــد بــر مبنــای 
ــی و  ــا و شــواهد فعل ــر اســاس فاکته ــت، ب ــه واقعی ــرد علمــی ب رویک
ــه  ــم و ن ــری کنی ــا، موضعگی تاریخــی و رصــد کــردن حرکــت تضاده
ــر مبنــای پیــش فرضهــا و آن چــه »میدانیــم«. چــون  موضعگیــری ب
خیلــی چیزهــا هســت کــه میدانیــم کــه نمیدانیــم و خیلــی چیزهــا را 
هــم »نمیدانیــم کــه نمیدانیــم« و وقتــی شــروع میکنیــم بــه بررســِی 
اوضــاع، تــازه آنهــا را هــم کشــف میکنیــم. عــالوه بــر ایــن، الزم بــود 
موضــع گیــری در ایــن مــورد را نیــز تبدیــل بــه یــک مبــارزه فکری در 
حــزب بــرای درک عمیقتــر روش و رویکــرد کمونیســم نویــن کنیــم.

از ایــن جــا شــروع کنیــم کــه چــرا ایــن انتخابــات ماننــد انتخاباتهــای 
دیگــر نیســت. چــون ایــن انتخابــات، محــور یــک کودتــای فاشیســتی 
ــما و  ــر رس ــا اگ ــپ، حت ــه ترام ــت ک ــده اس ــرز ش ــا مح ــت. تقریب اس
ــه راحتــی تــرک نخواهــد  ــات ببــازد، کاخ ســفید را ب ــا در انتخاب قانون
ــای  ــتها، ابق ــور کل فاشیس ــه ط ــواه و ب ــوری خ ــزب جمه ــرد. ح ک
قــدرت رژیــم ترامپ/پنــس را بــرای تثبیــت و گســترش قــدرت خــود 
ضــروری میداننــد. سیاســت آنهــا ایــن اســت کــه انتخابــات را تبدیــل 
ــن  ــا ورای چهــار ســال آینــده( ای ــی مــدت )حت ــه حاکمیــت طوالن ب
رژیــم فاشیســتی و »قانــون« را بــه ابــزار خــود بــرای تغییــر کیفــی در 
روش حکومتــی از دموکراســی بورژوایــی بــه رژیــم فاشیســتی کننــد. 

ــه  ــاید ب ــه و ش ــی را گرفت ــنگرهای مهم ــاپیش س ــا پیش ــن کودت ای
خــود انتخابــات هــم ممکــن اســت نرســد. یکــی از نقشــه های جــدی 
ترامــپ ایــن اســت کــه میلیونهــا رأی را باطــل اعــالم کنــد. نشــریۀ 
ــود را  ــر 2020 خ ــماره نوامب ــر ش ــش از نش ــخۀ پی ــک، نس آتالنتی

بیــرون داده کــه در آن مقالــه مهمــی تحــت عنــوان »انتخاباتــی کــه 
ــون  ــنده بارت ــکند]10[« دارد. نویس ــم بش ــکا را دره ــد آمری می توان
ــم.  ــز شــک نکنی ــک چی ــه ی ــد ب ِگلمــن اســت کــه مینویســد: »بیایی
ــت  ــز و تح ــا هرگ ــود ام ــده ش ــا برن ــازد ی ــت بب ــن اس ــپ ممک ترام
ــد  ــد میکن ــرد« و تاکی ــد ک ــذار نخواه ــدرت را واگ ــرایطی ق ــچ ش هی
ــیاهان رأی  ــد س ــپ نمیخواه ــه »ترام ــت ک ــن اس ــت ای ــه حقیق ک
ــه  ــت ک ــن نیس ــورد ای ــن م ــا بدتری ــد، »ام ــه میگوی ــد«. در ادام دهن
ترامــپ نتایــج انتخابــات را رد کنــد، بلکــه ایــن اســت کــه از قــدرت 
ــد  ــد. … او میتوان ــک نتیجــه قطعــی اســتفاده کن ــرای ممانعــت از ی ب
ــج  ــدگان )کال ــع برگزینن ــدن را در مجم ــن بای ــروزِی روش ــوی پی جل
الکتــورال( و ســپس در کنگــره بگیــرد. او میتوانــد جلــوی شــکلگیری 
ــرد.  ــات را بگی ــه نتیجــه انتخاب ــر گون ــورد ه ــوع اجماعــی در م ــر ن ه
میتوانــد از ایــن عــدم قطعیــت بــرای حفــظ قــدرت اســتفاده کنــد.« 
ترامــپ میتوانــد تحــت عنــوان »شــرایط اضطــراری« در قــدرت 
ــی  ــات کارزار انتخابات ــی از مقام ــد، برخ ــن میگوی ــد. او همچنی بمان
ــه کارزار  ــت( ک ــرده اس ــط ک ــی را ضب ــد )و او برخ ــپ گفته ان ترام
ــا  ــن گزینه ه ــی ای ــال بررس ــون در ح ــم اکن ــپ ه ــی ترام انتخابات
انتخابــات تقلــب مفــرط شــده اســت. هســتند تــا بگوینــد در 

ســوال: پــس میتــوان نتیجــه گرفــت رأی دادن یــا نــدادن در 
ایــن انتخابــات مهــم نیســت. چــون نتیجــه روشــن اســت؟

ــدادی  ــه رخ ــل ب ــات تبدی ــم انتخاب ــه گفت ــی ک ــه علل ــا ب ــواب: ام ج
ــار و یارکشــی میــان دو جبهــه فاشیســتی  ــی و ی مهــم در صــف آرای
و ضــد فاشیســتی )کــه انــواع و اقســام نیروهــا در آن هســتند( 
ــری کمونیســتهای  ــت گ ــر، ضــرورت دخال ــن تغیی شــده اســت. همی
ــق  ــرورت را رفی ــن ض ــه ای ــواب ب ــود آورده و ج ــه وج ــی را ب انقالب
ــیله  ــر وس ــتفاده از ه ــت: اس ــح داده اس ــنی توضی ــه روش ــان ب آواکی
ــدرت، از  ــتی از ق ــم فاشیس ــن رژی ــدن ای ــرون ران ــرای بی ــب ب مناس
ــدا  ــا و اکی ــا قطع ــدن ام ــه بای ــات ب ــن انتخاب ــه رأی دادن در ای جمل
ــن اهمیــت شکســت دادن ترامــپ  ــه رأی دادن. کمتری ــکا ب ــدون ات ب
ــه  ــت ک ــن اس ــد( ای ــول نکن ــت را قب ــر شکس ــا اگ ــات )حت در انتخاب
ــار«  ــدرت از »اعتب ــم ق ــرای تحکی ــم فاشیســتی را در تدارکــش ب رژی
ــت.  ــن اس ــر از ای ــاله فرات ــا مس ــد. ام ــروم می کن ــات مح ــک انتخاب ی
ــی قطــب  ــر چگونگ ــم ب ــری مه ــات تاثی ــن انتخاب ــج ای ــد و نتای فرآین
ــر باخــت او  ــده دارد. اگ ــکا در دورۀ آین ــه آمری ــدی سیاســی جامع بن
ــاعدتری  ــرایط مس ــون در ش ــد انقالبی ــکار باش ــل ان ــن و غیرقاب روش
قــرار خواهنــد گرفــت. یعنــی، حتــا در چارچــوب سیســتم بورژوایــی 
ــن  ــده اش ای ــر عم ــد و تاثی ــد ش ــیده خواه ــر کش ــن ت ــا روش خط ه
خواهــد بــود کــه عــدۀ بســیار بیشــتری وارد خیابــان بشــوند.

ــز، مســاله رأی دادن  ــۀ حــق رأی ســیاهان نی ســرکوب ســازمان یافت
را تبدیــل بــه یــک مقاومــت عادالنــه کــرده اســت. رژیــم ترامــپ بــه 
طــور خــاص توجــه خــود را روی ســرکوب حــق رأِی آمریکایی هــای 
آفریقایــی تبــار )ســیاهان( و التیــن تبــاران کــه اکثرشــان بــه بایــدن 
ــپ  ــاران« ترام ــه اختی ــش ب ــت و »آت ــته اس ــد داد، گذاش رأی خواهن
ــی را دارد  ــب جمعیت ــن ترکی ــه ای ــی ک ــوان او در محالت ــق فراخ طب
ــن  ــد. ای ــوب کنن ــردم را مرع ــا م ــد ت ــی« پرداخته ان ــت زن ــه »گش ب
ــدن نیســت.  ــت از بیشــتر شــدن رأی بای ــرای ممانع ــط ب ــت فق حرک
ــول  ــتی ح ــه« فاشیس ــردن »پای ــاده ک ــوده ای و آم ــیج ت ــه بس بلک
ــه  ــرایطی، ب ــن ش ــت. در چنی ــفید اس ــِی س ــری طلب ــوژی برت ایدئول
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طــور عینــی، ترغیــب و ســازماندهی مــردم بــرای رأی دادن، بخشــی 
ــول  ــان ح ــه خیاب ــان ب ــاندن آن ــرای کش ــازماندهی ب ــت و س از فعالی
خواســت متحــد کننــده »ایــن رژیــم بایــد همیــن االن بــرود« شــده 
اســت. متحــد کــردن جنبــش »جــان ســیاهان مهــم اســت« )حداقــل 
ــتور کار  ــم در دس ــش رفیوزفاشیس ــا جنب ــی( ب ــاخه های محل در ش
ــر دو  ــدرت ه ــر، ق ــن ام ــت در ای ــه از موفقی ــر درج ــا اســت و ه رفق
ــۀ  جنبــش را افزایــش خواهــد داد. برخــی از سلســله مقــاالت ده گان
ــات  ــرای اثب ــش« ب ــل ک ــت نس ــم فاشیس ــورد »رژی ــان در م آواکی
همیــن مســاله اســت کــه اگــر ایــن رژیــم موفــق بــه  ابقــای قــدرت 
خــود بشــود، نســل کشــی تدریجــی ســیاهان تبدیــل بــه نســل کشــی 
ــان  ــامل آن ــا ش ــه تنه ــتیزی ن ــر س ــد. مهاج ــد ش ــش وار خواه جه
ــن  ــه مهاجری ــه هم ــده اند بلک ــته ش ــگاه داش ــا ن ــه در پشــت مرزه ک
التیــن تبــار و »کلــه ســیاه هــا« و آســیایی را در بــر خواهــد گرفــت.

در واقــع ســرکوب رأی ســیاهان بــا اســتفاده از ارعــاب نظامــی 
پایــان جنــگ  از  بعــد  دورۀ  در  ســیاهان  رأی  ســرکوب  پــژواک 
ــرده داری  ــای ب ــا الغ ــراه ب ــه هم ــت ک ــال 1865 اس ــی در س داخل
قانــون بــه مــردان ســیاه حــق رأی داده بــود. امــا دســته های 
ــق رأی را  ــتفاده از ح ــرات اس ــه ج ــیاهانی ک ــفید، س ــت س نژادپرس
ــد. ــچ]11[ می کردن ــن فرصــت لین ــرده و در اولی ــد، نشــان ک میکردن

عــالوه بــر ایــن هــا، ترامــپ بــه ســرعت یــک قاضــی فاشیســت را بــه 
عنــوان جانشــین قاضــِی لیبــراِل دیــوان عالــی کــه اخیــرا درگذشــت 
)قاضــی روت بیــدر گینســبرگ( تعییــن کــرده تــا در ســنا تاییــد شــده 
ــم  ــدار رژی ــاِت طرف ــع قض ــت قاط ــا اکثری ــی ب ــی قضای ــوان عال و دی
ترامپ/پنــس ُپــر شــود. وی اعــالم کــرده، بــه علــت »تقلــب« احتمالــی 
ــدۀ  ــه برن ــود ک ــد ب ــی خواه ــوان عال ــن دی ــۀ ای ــات، وظیف در انتخاب
نهایــی را اعــالم کنــد. برخــی مقامــات حــزب دموکــرات گفتنــد، اگــر 
ترامــپ ببــازد و حاضــر بــه ترک کاخ ســفید نشــود، ارتــش او را از کاخ 
ســفید بیــرون میکنــد. امــا جلســه مهمــی از ســران پنتاگــون اعــالم 
ــدۀ  ــد برن ــرد و تایی ــد ک ــت نخواه ــای سیاســی دخال ــرد: در دعواه ک
ریاســت جمهــوری بــا دیــوان عالــی قضایــی اســت و نــه ارتــش]12[.

ــی  ــپ در گردهمای ــرد، ترام ــالم ک ــخنرانی ای اع ــندرز در س ــی س برن
هوادارانــش اعــالم کــرده اســت حــق دارد بــرای »دور ســوم« رئیــس 
ــکا  ــی آمری ــون اساس ــم 22 قان ــه، متم ــی ک ــود. در حال ــور ش جمه
بیــش از دو دوره ریاســت جمهــوری را بــرای یــک فــرد، غیــر قانونــی 
ــق  ــم از طری ــپ میتوانســت، بازه ــر ترام ــه اگ ــرده اســت]13[. البت ک
ــرای چهــار  همــان فرآینــد انتخاباتــی ســال 2016 قــدرت خــود را ب
ــکان  ــم ام ــیار مه ــداد بس ــا دو رخ ــرد. ام ــد میک ــر تمدی ــال دیگ س
ــم  ــت رژی ــرای تثبی ــش ب ــرد و اقدامات ــن ب ــدی را از بی ــن فرآین چنی
فاشیســتی اش را تســریع کــرد. تصــادف شــگفت انگیــز کویــد19 یکــی 
از آنهــا بــود بــا پیامدهــای ناگهانــی و بــزرگ بــرای قــدرت امپریالیســم 
آمریــکا در صحنــه بیــن المللــی و بدتریــن رکــود اقتصــادی از ســال 
ــه  ــکا ب ــکاری را در آمری ــون بی ــل میلی ــه چه ــو ک ــن س ــه ای 1929 ب
ــد و  ــی قدرتمن ــدن خیزش ــد ش ــر از آن، بلن ــا مهمت ــود آورد. ام وج
ــه  ــود ک ــفید ب ــی س ــری طلب ــس و برت ــونت پلی ــه خش ــر علی پیگی
قتــل جــورج فلویــد جرقــه اش را زد. ایــن جنبــش، عــالوه بــر فعــال 
ــه میــدان  ــان ســفید را نیــز بیــدار و ب کــردن توده هــای ســیاه، جوان
مبــارزه کشــید؛ مشــروعیت نظــام نــژاد پرســتی را از بیــن بــرد و بــه 
ــات« ســتم  ــدی »نظــم و ثب ــه طــرز قدرتمن ــان، ب ــق آواکی ــول رفی ق
ــتری  ــش بیش ــش، واکن ــن جنب ــرزه درآورد. ای ــه ل ــم را ب ــۀ حاک گران

ــگ  ــی »جن ــف آرای ــا ص ــت و آنه ــت ها را برانگیخ ــب فاشیس از جان
ــتفاده از  ــا اس ــرد ب ــالش ک ــپ ت ــد. ترام ــود گرفتن ــه خ ــی« را ب داخل
شــعار »نظــم و قانــون« ارتــش را بــا خــود در ســرکوب همــراه کنــد 
ــن  ــه ای ــی ک ــرد. در حال ــا را در دســت بگی ــی ایالت ه ــرل نظام و کنت
عمــل کامــال ضــد قانــون اساســی آمریــکا و خودمختــاری ایالت هــای 
مختلــف اســت و حتــا مقامــات وابســته بــه حــزب دموکــرات 
مقابــل  در  پورتلنــد  ماننــد  شــهرهایی  و  مختلــف  ایالتهــای  در 
ــتند. ــن پیوس ــف معترضی ــه ص ــدرال ب ــی ف ــای نظام ــتقرار نیروه اس

میبینیــم کــه انتخابــات، پیشــاپیش تبدیــل بــه میــدان تــدارک و صف 
آرایــی بــرای دســت زدن بــه یــک »جنــگ داخلــی« بــا هــدف ابقــای 
ــا  ــی کیفیت ــتم حکومت ــه سیس ــذار ب ــن گ ــتها و تضمی ــدرت فاشیس ق
متفــاوت شــده اســت. اگــر دونالــد ترامــپ از صندوقهــای رأی برنــده 
بیــرون نیایــد، آن طــور کــه خــودش گفتــه، ایــن انتخابــات را باطــل 
اعــالم کــرده و در کاخ ســفید خواهــد مانــد. ایــن رژیــم از هــم اکنــون 
نیروهــای مســلح طرفــدار خــود را در ارتــش فــدرال و نیــروی پلیــس 
ــرده و  ــاده ک ــش آم ــاع از قدرت ــرای دف ــان ب ــیای گارد توف و میلیش
تعلیــم میدهــد و گام بــه گام نهــاد قضایــی را در دســت خــود قبضــه 
میکنــد تــا هــم از ابــزار ســرکوب نظامــی بــه راحتــی اســتفاده کنــد 
و هــم ابــزار »قانــون« بــرای رنــگ و لعــاب قانونــی زدن بــه کودتــای 
ــدرت  ــش ق ــگ« چرخ ــک کالم، »آون ــه ی ــی اش. ب ــتی نظام فاشیس
ــه  ــذار ب ــرات شکســته و گ ــوری خــواه و دموک ــان دو حــزب جمه می
ــش  ــت و کوش ــده اس ــاز ش ــاوت آغ ــا متف ــِی کیفیت ــتم حکومت سیس
ــون«  ــاب و »قان ــد و ارع ــا تهدی ــه ب ــس آن اســت ک ــم  ترامپ/پن رژی
ــد و از  ــن کن ــرات را تضمی ــت از ســوی حــزب دموک ــن مقاوم کمتری
ــت را  ــه مقاوم ــر گون ــن و فاشیســتی ه ــر، ســرکوِب خونی ســوی دیگ
تحــت نــام »قانــون اساســی« و »حاکمیــت نظــم و قانون« پیــش ببرد.

ــردن  ــش دور ک ــات، نق ــن انتخاب ــرکت در ای ــا ش ــوال: آی س
مــردم از انقــالب را نــدارد؟ آیــا باعــث نمیشــود امیدشــان را 
ــه انتخابــات ببندنــد؟ بــرای بیــرون رانــدن رژیــم ترامــپ ب

جــواب: ایــن هــم امــری متضــاد اســت. بــرای همیــن آواکیــان تاکیــد 
می کنــد اتــکاء بــه رأی دادن بــه فاجعــه می انجامــد. در حالــی 
ــن،  ــارزه از پایی ــازمان دادن مب ــن و س ــر برانگیخت ــه ب ــا تکی ــه ب ک
ــرات  ــات تاثی ــپ در انتخاب ــه ترام ــه ب ــت قاطعان ــردن شکس وارد ک
مانــدگاِر مثبــت بــرای تــداوم مبــارزه در صحنــه پرآشــوبی کــه 
ــذارد. ــای می گ ــر ج ــت ب ــد یاف ــه خواه ــم ادام ــات ه ــس از انتخاب پ

همیشــه نقــش انتخابــات کشــیدن نارضایتــی مــردم بــه درون مجــاری 
ــدت  ــدت و ح ــیدن ش ــا رس ــات ب ــن انتخاب ــته اند. ای ــتم را داش سیس
تقابــل دو صــف آرایــی میــان رژیــم فاشیســتی حاکــم و صــف 
مخالفینــش بــه آســتانۀ یــک جنــگ داخلــی، ایــن نقــش را کمرنــگ 
ــوری  ــم جمه ــپ )ه ــف ترام ــدرِت مخال ــز ق ــا مراک ــت ام ــرده اس ک
خواهانــی کــه حامــی بایــدن هســتند و هــم دموکراتهــا( تمــام تــالش 
ــا یــک تیــر دو نشــان بزننــد: هــم ترامــپ را  خــود را میکننــد کــه ب
ــا  ــت ب ــه در ضدی ــی را ک ــوده های ــرِی ت ــم رهب ــد و ه ــت دهن شکس
ــده اند، در  ــیده ش ــت کش ــدان سیاس ــه می ــده و ب ــال ش ــپ فع ترام
ــدوده  ــان را وارد مح ــم آن ــرژی و خش ــاکان ان ــد و کم ــت بگیرن دس
هایــی کننــد کــه از کنترلشــان خــارج نشــود و حتــا از آن بــرای ایــن 
کــه بــه معاملــه و ســازش بــا جنــاح فاشیســت برســند اســتفاده کننــد. 
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بــه همیــن جهــت، یــک جنبــه از فعالیــت همــه جانبــۀ کمونیســتهای 
ــی و دیگــر نیروهــای مبــارزی کــه در صحنــه هســتند، خنثــی  انقالب
کــردن اینهــا و رشــد و گســترش جنبــش ضــد فاشیســتی بــر مبنــای 
خــط سیاســی »رفیوزفاشیســم« و رشــد و گســترش »انقــالب و 
ــت.  ــی اس ــتهای انقالب ــری کمونیس ــت رهب ــر« تح ــزی کمت ــه چی ن
ــژه هســتۀ  ــه وی ــه ضــد فاشیســتی و ب ــه جبه ــد ب تمــام حــرکات بای
ــا  مســتحکم آن کــه کمونیســتهای انقالبــی هســتند، خدمــت کنــد ت
ــود. و در  ــجم ش ــد و منس ــوج وار قدرتمن ــور م ــه ط ــه ب ــن جبه ای
مقابــل، دولــت دیکتاتــوری بــورژوازی کــه رژیــم فاشیســتی در رأس 
آن اســت، مرتبــا اعتمــاد بــه نفــس و شــتاب خــود را از دســت بدهــد  
ــته  ــاه گذش ــش م ــه در ش ــی )ک ــای ناگهان ــا رخداده ــب ب و در ترکی
ــه شــده و تضعیــف شــود. ــد( مرتکــب خطاهــای پرهزین کــم نبوده ان

ســوال: آیا الزم بود که این سیاست، علنی اعالم شود؟ مگر 
تاثیری در بیشتر شدن آراء دارد؟

جــواب: معلــوم اســت کــه تاثیــر چندانــی بــر کمیــت آراء نــدارد امــا 
ــان پشــت صفحــات مجــازی  ــاب آواکی ــر ب مســاله کمــی نیســت. اگ
ــی  ــرد، لزوم ــیر میک ــد و تفس ــا رص ــاع را صرف ــود و اوض ــته ب نشس
نداشــت نگــران آن باشــد کــه موضــع صحیــح در مــورد ایــن 
ــن،  ــوده ای از پایی ــش ت ــن جنب ــوب برانگیخت ــات و در چارچ انتخاب
چیســت. امــا او در حــال رهبــری کــردن نیرویــی اســت کــه فعاالنــه 
در صحنــه و در کنــش بــا رخدادهــای سیاســی سرنوشــت ســاز اســت 
و در ایــن میــان، خــارج از ارادۀ هــر کــس، ایــن انتخابــات تبدیــل بــه 
ــا رژیــم فاشیســتی شــده اســت و تشــخیص  یــک مرکــز رویارویــی ب
ایــن مســاله و پاســخ صحیــح بــه ایــن ضــرورت مهــم اســت.

ــردن دو  ــز ک ــه متمای ــرد ک ــور ک ــوان تص ــا میت ــوال: آی س
حــزب تــا بــه ایــن حــد کــه شکســت دادن یکــی، شــرکت 
ــم  ــل تعمی ــد، قاب ــروری بکن ــورژوازی را ض ــات ب در انتخاب
بــه زمان هــای دیگــر و نقــاط دیگــر جهــان باشــد؟

ــل  ــی قاب ــت یعن ــتثناء« اس ــن »اس ــم ای ــه میگویی ــن ک ــواب: همی ج
تعمیــم نیســت و در مــوارد بســیار نــادر رخ میدهــد. آواکیــان 
ــک از  ــچ ی ــا هی ــد: »آی ــن موضــوع را خــوب شــرح میده خــودش ای
ــوری  ــا جمه ــرات ی ــزب دموک ــم از ح ــورژوازی، اع ــتمداران ب سیاس
ــر  ــا نمایانگ ــه آنه ــه. هم ــتند؟ ن ــی هس ــز خوب ــده چی ــواه، نماین خ
چیزهــای بســیار بــدی هســتند: سیســتم ســرمایه داری- امپریالیســم 
کــه مبتنــی بــر اســتثمار حیوانــی و بــه معنــی واقعــی کلمــه، 
ــت.  ــردم اس ــای م ــر توده ه ــتم ب ــتارگر و س ــنده و کش ــتثمار کش اس
ــا همــه  ــان. آی ــن کشــور بلکــه در سراســر جه ــه فقــط در ای آنهــم ن
ــان«  ــی – »یکس ــزاب سیاس ــن اح ــر دو ای ــتمداران – و ه ــن سیاس ای
هســتند؟ بازهــم جــواب منفــی اســت. آنهــا در مــورد چگونگــی اداره 
ــت  ــه تح ــن جامع ــداری ای ــی نگه ــتم و چگونگ ــن سیس ــرای ای و اج
ــات  ــن اختالف ــا ای ــد. آی ــی دارن ــات واقع ــتم، اختالف ــت سیس حاکمی
ــتثمار  ــورد اس ــتم م ــن سیس ــت ای ــه تح ــانی ک ــرای کس ــع ب در واق
ــان  ــد جه ــه آرزومن ــرای همــه کســانی ک ــد و ب ــرار میگیرن و ســتم ق
ــات،  ــم اســت؟ بســتگی دارد. بیشــتر اوق ــری هســتند، مه ــه ت عادالن
ــت  ــه نیس ــل توج ــی قاب ــدازه کاف ــزب به ان ــن دو ح ــن ای ــاوت بی تف
کــه متمایــز کــردن یکــی از آنهــا و متمرکــز کــردن مبــارزه روی آن، 
ــاوت  ــن تف ــادر، ای ــوارد بســیار ن ــا در م درســت و ضــروری باشــد. ام
ــت.«]14[ ــع اس ــی از آن مواق ــن یک ــود. ای ــم میش ــدازه مه ــه آن ان ب

ــه  ســوال: اگــر ترامــپ از طریــق انتخابــات برکنــار شــود، ب
معنــای بیــرون رفتــن رژیــم ترامپ/پنــس اســت؟

ــات  ــرقت انتخاب ــودار س ــته جل ــی نتوانس ــال کس ــا ح ــواب: اوال، ت ج
ــی  ــازمان یافتگ ــکا س ــا، فاشیســم در آمری ــود. ثانی ــپ ش توســط ترام
و نقشــه و پایــه دارد و بــا تــرک کاخ ســفید توســط ترامــپ و 
ورود بایــدن، نــه فاشیســم ریشــه کــن می شــود و نــه ضــرورت 
ــت  ــت اس ــن عل ــه ای ــی رود. ب ــن م ــتی از بی ــد فاشیس ــارزه ض مب
ــی  ــول یک ــه ق ــت. ب ــاک اس ــیار خطرن ــه رای دادن بس ــکاء ب ــه ات ک
ــده ای  ــط ع ــه توس ــادی ک ــن« )نه ــروژه لینکل ــزاران »پ ــان گ از بنی
ــکل  ــت( مش ــده اس ــکیل ش ــپ تش ــد ترام ــاِن ض ــوری خواه از جمه
ــق  ــه ریشــه های عمی »ترامــپ« نیســت بلکــه »ترامپیســم« اســت ک
در جامعــه و در سیســتم حکومتــی آمریــکا دوانــده اســت]15[.

بنابرایــن حتــا اگــر ترامــپ »رأی« نیــاورد، ایــن جریــان فاشیســتی در 
میــان قشــری از ســفیدها، در طبقۀ حاکمــۀ آمریکا یعنی ســرمایه داران 
ــه و  ــه و مجری ــوۀ قضایی ــت – ق ــتون حکوم ــه س ــام س ــزرگ، در تم ب
مقننــه – ریشــه های عمیــق دارد و میتوانــد و حاضــر اســت کار را بــه 
یــک جنــگ داخلــی بکشــد و اتــکاء بــه رأی دادن یعنــی خلــع ســالح 
شــدن در مقابــل یــک جنــگ داخلــی بیرحمانــه. جنگــی کــه بــه قــول 
ــد  ــی« نخواه ــگ داخل ــع »جن یکــی از ســناتورهای فاشیســت در واق
بــود بلکــه »قتــل عــام یــک طــرف« خواهــد بــود چــون یــک طــرف 
»ســه هــزار میلیــارد« گلولــه دارد! مایــک دیویــس )نویســنده کتــاب 
ــا انتخــاب شــوند: ــا اگــر دموکرات ه ــد حت ــه هــا( می گوی ســیاره زاغ

ــک  ــا ی ــاالت متحــده ب ــه در ای ــود دارد ک ــنی وج ــال روش  »… احتم
جنــگ داخلــی شــدت پاییــن مواجــه شــویم. واکنــش جنــاح راســت 
ــان  ــبه نظامی ــرف ش ــود. از ط ــد ب ــاد خواه ــدازه زی ــا این ان ــرا ت گ
دســت راســتی هــم البتــه خطــر هســت. امــا همچنیــن نقــش 
ــد. “شــورای  ــاد بیاوری ــه ی ــی ب “مقاومــت جنــوب” را در جنبــش مدن
ــونت  ــورد خش ــر را در برخ ــا نف ــت” میلیون ه ــهروندان سفیدپوس ش
ــی  ــوق مدن ــش حق ــرفت جنب ــع از پیش ــا مان ــد ت ــیج کردن ــز بس آمی
ــع برداشــته  ــا مان ــدرال ایســتادند ت ــوی حکومــت ف ــا جل بشــوند. آنه
سیاســت های  دیگــر  و  ســیاهان  دادن  رأی  و  جداســازی  شــدن 
ــوب” و  ــت جن ــر “مقاوم ــخه معاص ــن نس ــر م ــه نظ ــوند. ب ــی ش مترق
ــد]16[. …« ــم دی ــده خواهی ــال آین ــونت ها را در چندس ــر خش دیگ

مقامــات دموکــرات زبونانــه در مقابــل فاشیســتهای حــزب جمهــوری 
خــواه حرکــت کرده انــد و مرتبــا خــط و نشــان کشــیده اند کــه 
ــده؟  ــال آین ــرد. س ــد ک ــن کار و آن کار را خواهن ــده« ای ــال آین »س
ــه حرفهــای ترامــپ در مــورد ایــن  ــا بایــدن در واکنــش ب از کجــا؟ ی
ــل  ــا را باط ــد، رأی ه ــرون نیای ــروز بی ــدوق رأی پی ــر از صن ــه اگ ک
خواهــد کــرد گفــت: »در ایــن کشــور مثــل همیشــه انتخابــات 
ــای  ــی کمدین ه ــت«. حت ــد رف ــرون خواه ــت و او بی ــم داش خواهی
لیبــرال کــه طرفــدار حــزب دموکــرات هســتند، ســران حــزب 
دموکــرات را بــه علــت ندیــدن عمــق وخامــت اوضــاع مســخره 
ــکا(  ــره آمری ــخنگوی کنگ ــی )س ــی پلوس ــی نانس ــال وقت ــد. مث میکنن
اطمینــان خاطــر داد کــه، »در مقابــل ترامــپ مــا تیرکمان هــای 
ــواب  ــز ج ــا طن ــا ب ــی از اینه ــم« یک ــش داری ــم در ترک ــری ه دیگ
ــان  ــر اســت ســالحهای ت ــس، بهت ــرم مجل ــم ریاســت محت داد: »خان
را بــه روز کنیــد. چــون طــرف مقابــل، ســالحهای حرارتــی در 
ــان مســتقر کــرده و شــما صحبــت از تیرکمــان میکنیــد]17[«. خیاب

همانطــور کــه آواکیــان تاکیــد میکنــد »بــه طــور خالصــه، دموکراتهــا 
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بــه واســطۀ ماهیتشــان، نمیتواننــد بــه کلیــۀ ایــن امــور – نــه انتخابــات 
ــد  ــاق می افت ــات در آن اتف ــن انتخاب ــه ای ــری ک ــه وضعیــت بزرگت و ن
ــرایط و  ــارج از ش ــی خ ــت – واکنش ــی در آن هس ــرات عمیق و مخاط
محدوده هــای ترســیم شــده توســط ایــن سیســتم کــه تولیــد کننــدۀ 
فاشیســم بــوده اســت، و شــروطی کــه تــا حــد زیــادی توســط خــود 
فاشیســت ها تعییــن شــده اســت، داشــته باشــند و نخواهنــد داشــت.« 
ــپ. ــالب و از ترام ــا، از انق ــوده ه ــند: از ت ــز می ترس ــه چی ــا از س آنه

ــود،  ــزار ش ــات برگ ــه انتخاب ــت ک ــور نیس ــا متص ــوال: آی س
ــرد و  ــت را بپذی ــپ شکس ــرد و ترام ــات را بب ــدن انتخاب بای
ــات را  ــتها انتخاب ــی فاشیس ــد. یعن ــذار کن ــدرت را واگ ق
ببازنــد امــا بــه عنــوان یــک جریــان بــا نفــوذ در بــورژوازی 
ــل  ــد و مضمح ــن نرون ــه اش  از بی ــت حاکم ــکا و هیئ آمری
ــات را  ــتها انتخاب ــه فاشیس ــر اینک ــت آخ ــوند. و دس نش
ــه  ــان ک ــد آنچن ــا نتوانن ــوند ام ــم بش ــت ه ــد و تثبی ببرن
ــطح  ــه در س ــان را چ ــای ش ــداف و برنامه ه ــد اه میخواهن
ــد. ــو ببرن ــی جل ــطح جهان ــه در س ــکا و چ ــل آمری داخ

ــم  ــوری رق ــاع ط ــت و اوض ــاوت اس ــات متف ــن انتخاب ــواب: اوال، ای ج
ــار و یارکشــی فاشیســت ها  ــرای ی ــه کارزاری ب ــل ب خــورده کــه تبدی
و ضــد فاشیســت ها شــده اســت و از ســوی فاشیســت ها بــرای 
ــیوۀ  ــی در ش ــر کیف ــود آوردن تغیی ــه وج ــان و ب ــدرت ش ــم ق تحکی
ــر  ــه ه ــت ک ــیالی اس ــیار س ــاع بس ــا، اوض ــکا. ثانی ــت در آمری حکوم
ــد.  ــوض کن ــادالت را ع ــیاری از مع ــد بس ــی می توان ــداد ناگهان رخ
ــورژوازی  ــرف در ب ــوای دو ط ــوازن ق ــی ت ــن الملل ــل بی ــال، عوام مث
ــدی  ــی ضرورت هــای جدی ــد؛ اوضــاع جهان ــکا را کامــال بهــم بزن آمری
را در مقابــل امپریالیســم آمریــکا بگــذارد و ســوال ایــن اســت 
ــه  ــکا چ ــورژوازی آمری ــف ب ــای مختل ــت، جناح ه ــن حال ــه در ای ک
واکنشــی بــه ضرورت هــای جدیــد نشــان خواهــد داد. اینهــا محتمــل 
ــات و  ــای تصادف ــر مبن ــوان ب ــی نمی ت ــارزه سیاس ــا در مب ــت ام اس
ــتی  ــی ماتریالیس ــر ارزیاب ــد ب ــت. بای ــو رف ــل جل ــای محتم رخداده
ــات  ــرای تصادف ــان ب ــم زم ــرد و ه ــه ک ــت تکی ــی از واقعی دیالکتیک
و چرخش هــای ناگهانــی آمــاده بــود. در هــر حــال یــک امــر 
ــود.  ــد ب ــه دار خواه ــکا ادام ــی در آمری مســلم اســت: بحــران حکومت

ســوال: در مقدمــۀ حــزب، بــه اســتراتژی انقــالب در 
آمریــکا و ایــن تحلیــل آواکیــان اشــاره می کنــد کــه 
از راه مبــارزه بــا ایــن رژیــم  انقــالب در آمریــکا  راه 
فاشیســتی می گــذرد. کمــی ایــن را توضیــح دهیــد.

جــواب: بلــه بــرای درک ایــن سیاســت بایــد دیــد روشــنی از صحنــه 
ــت.  ــود داش ــه دارد می ش ــه چ ــن ک ــکا و ای ــی آمری ــی کنون سیاس
ایــن صحنــه عمدتــا بــا ظهــور یــک رژیــم فاشیســتی شــکل 
ــرف  ــه ص ــی و ب ــتی، تصادف ــم فاشیس ــن رژی ــا ای ــت. ام ــه اس گرفت
پیــروزِی آدمــی مثــل ترامــپ قــدرت را نگرفتــه اســت. بلکــه بخــش 
ــت.  ــوده ای اس ــه ت ــکا و دارای پای ــۀ آمری ــت حاکم ــجمی از هیئ منس
ــه  ــان گفت ــه اول آگوســت آواکی ــه بیانی ــه مختصــر حــزب ب در مقدم
ایــم: بیــرون کــردن ایــن رژیــم فاشیســتی از قــدرت، یــک ضــرورت 
ــرای ممانعــت از فاجعــۀ حاکمیــت فاشیســم در  ــوری اســت. هــم ب ف
آمریــکا و تاثیــرات آن در جهــان، از گســترش فقــر و بیمــاری و 
جنــگ گرفتــه تــا نابــودی محیــط زیســت و هــم ضــرورت فــوری در 

ــرای  ــی ب ــت انقالب ــک وضعی ــه ســمت ی چارچــوب تســریع اوضــاع ب
عملــی کــردن اســتراتژی انقــالب در آمریــکا، بــرای ایجــاد یــک کشــور 
سوسیالیســتی نویــن بــر اســاس آن مختصــات و اصولــی کــه در 
»پیــش نویــس قانــون اساســی بــرای جمهــوری سوسیالیســتی نویــن 
در آمریــکای شــمالی« آمــده اســت و مولــف اش خــود آواکیــان اســت.

ســوال: بگذاریــد یــک ســوال پایــه ای تــر بپرســم؛ فاشیســم 
چیســت؟ چــرا در آمریــکا ســربلند کــرده و ویژگــی هایــش 
نســبت به فاشیســم هیتلــری و همینطــور فاشیســم جمهوری 
اســالمی و فاشیســم در کشــورهای تحــت ســلطه  چیســت؟

»جنــگ  کتــاب  در   2005 ســال  در  آواکیــان  بــاب  جــواب: 
ــالب را  ــه راه انق ــی ک ــی کردن ــت و قطب ــه در راه اس ــی ای ک داخل
ــت: ــم نوش ــف فاشیس ــد«]18[ در تعری ــاز کن ــی ب ــاع کنون در اوض

ــن و  ــان باط ــاد می ــت، تض ــکلی از حاکمی ــوان ش ــه عن ــم ب  فاشیس
ــوری  ــی دیکتات ــد. یعن ــل می کن ــورژوازی را ح ــی ب ــر دموکراس ظاه
می کنــد. اعمــال  عریــان  شــکل  بــه  را  بــورژوازی  طبقاتــی 

و  فاشیســم  کــه  دارد  ســتونی  »انقــالب«  وبســایت 
می کنــد تشــریح  طــور  ایــن  را  آن  محرکــۀ  قــوای 

»فاشیســم اعمــال دیکتاتــوری طبقاتــی بورژوایــی )دیکتاتــوری 
و  تــرور  بــردن  کار  بــه  طریــق  از  امپریالیســتی(  ســرمایه داری- 
ــزء  ــا ج ــه قانون ــی ک ــۀ حقوق ــردن کلی ــال ک ــکار، لگدم ــونت آش خش
ــی و ســازمان دادن  ــدرت دولت ــی هســتند، اســتفاده از ق ــوق مدن حق
گروه هــای اوبــاش متعصــب بــرای ســرکوب، دســت بــه جنایــت زدن 
ــه  ــی ب ــای خاص ــالم گروه ه ــژه اع ــه وی ــردم، ب ــای م ــه توده ه علی
ــرکوب  ــه” و س ــرای جامع ــر ب ــوب” و “خط ــمن”، “نامطل ــوان “دش عن
آنــان تحــت ایــن عنــوان. همــان طــور کــه بــا مطالعــه رژیــم نــازی در 
آلمــان و موســولینی در ایتالیــا می تــوان دیــد، یــک رژیــم فاشیســتی 
ــی  ــرکوبگرانه خاص ــات س ــل اقدام ــرای تحمی ــه ب ــال ک ــان ح در هم
ــا  ــد ام ــت ســریع می زن ــه حرک ــش دســت ب ــم حاکمیت ــت تحکی جه
ــک  ــق ی ــی اش را از طری ــۀ کل ــه برنام ــت ک ــل اس ــن محتم همچنی
ــد  ــالش می کن ــات ت ــا برخــی اوق ــرد و حت سلســله مراحــل پیــش بب
بــه بخــش هایــی از مــردم یــا گــروه خاصــی در میــان مــردم وعــده 
ــراج  ــرکوب، اخ ــرور، س ــال ت ــرایط اعم ــه در ش ــد ک ــن ده و تضمی
ــان در  ــر آن ــردم، اگ ــه م ــدام علی ــدان و اع ــا زن ــه” ی ــور، “توب از کش
ــراض و  ــه اعت ــت ب ــد و دس ــی کنن ــم همراه ــن رژی ــا ای ــکوت ب س
ــود.« مقاومــت نزننــد، آمــاج تــرور و وحشــت ایــن رژیــم نخواهنــد ب

ســوال: خــب مــا ایــن شــرایط را در جمهــوری اســالمی هــم 
ــن  ــوال ای ــک س ــم. ی ــته ای ــر داش ــالۀ اخی ــل س ــی چه ط
اســت کــه چــرا ایــن فاشیســم در آمریــکا تــا ایــن حــد بــا 
نژادپرســتی و مردســاالری درهــم تنیــده اســت. مثــال همیــن 
ــی  ــای قاض ــی ج ــوان عال ــرای دی ــپ ب ــه ترام ــی ای ک قاض
لیبــرال انتخــاب کــرده )امــی کونــی بــارت( دقیقــا در زمینــه 
حقــوق و قانــون همیــن دو ویژگــی را دارد. یعنــی ســابقه اش 
ــن. ــقط جنی ــا س ــت ب ــیاهان و ضدی ــرکوب رأی س در س

ــک  ــۀ کاتولی ــک فرق ــو ی ــع، عض ــم. در واق ــا عل ــت ب ــواب: و ضدی ج
ــوا و  ــت و تق ــه عف ــت ک ــادت« اس ــت عب ــام »جماع ــه ن ــرا ب بنیادگ
خانــوادۀ پدرســاالر ســتون های اعتقــادی و سیاســی اش اســت. جالــب 
اســت بدانیــم ماگارت اتــوود، رمــان دیســتوپیایِی »سرگذشــته ندیمه« 

33  نشریه  حقیقت. دوره سوم|  شماره  87. اسفند ماه 1399



را در دهــۀ هشــتاد میــالدی بــا نگاهــی بــه تجربــه فاشیســم دینمــدار 
در جمهــوری اســالمی  ایــران و رشــد ایــن فرقــه در آمریــکا نوشــت.

از ویژگی هــای شــکل گیــری  ویژگی هــای فاشیســم در آمریــکا 
برجســته  می خیــزد.  بــر  آمریــکا  امپریالیســتی  ســرمایه داری 
ــی  ــاوِی بررس ــان، ح ــاب آواکی ــی ب ــت تاریخ ــار ماتریالیس ــن آث تری
ــدن آنهــا صــف  ــا خوان ویژگی هــای فاشیســم در آمریــکا اســت کــه ب
ــال  ــور مث ــه ط ــد. ب ــوان فهمی ــکا را می ت ــی در آمری ــای کنون آرایی ه
رجــوع کنیــد بــه مقالــۀ، فاشیســت های امــروز و کنفدراســیون 
ایــاالت بــرده دار جنــوب: خطــی مســتقیم، ارتباطــی مســتقیم میــان 
تمــام ســتم ها )آواکیــان. 2020(. بنیادگرایــی مســیحی و میهــن 
پرســتی امپریالیســتی در پیونــد بــا میلیتاریســم، مولفه هــای ذهنیــت 
توده هــای درگیــر در ایــن جنبــش ارتجاعــی فاشیســتی اســت. 

ایــن پایــۀ تــوده ای، بــر مبنــای بنیادگرایــی دینــی و میهــن پرســتی 
متعصبانــه باقــِی احــکام اجتماعــی و سیاســی و اخالقــی فاشیســتی را 
ــت  ــی ســفید، ضدی ــری طلب ــد: برت ــر می کن ــه پذی ــرای خــود توجی ب
ــان  ــژه حــق آن ــه وی ــان و ال.جی.بی.تی.کیــو ب ــری زن ــا آزادی و براب ب
ــم. ــا عل ــت ب ــن و  ضدی ــا مهاجری ــت ب ــدان، ضدی ــرورش فرزن در پ

ضدیــت اینهــا بــا علــم صرفــا دور شــدن از علــم نیســت. بلکــه بــه قول 
رفیــق آواکیــان، بــرای علــم جایگزیــن دارنــد و ایــن جایگزیــن، انــواع 
ــده  ــل کنن ــل و ِچ ــم ُخ ــایر مفاهی ــه و س ــای توطئ ــام تئوری ه و اقس
ــی  ــری طلب ــد. برت ــت می کن ــان را تقوی ــات کورش ــه تعصب ــت ک اس
ــی  ــای اساس ــت زن مولفه ه ــگاه  فرودس ــر جای ــاری ب ــفید، پافش س
ــوده  ــن کشــور ب ــوژی و برنامــه نیروهــای راســت گــرا در ای در ایدئول
اســت و االن تبدیــل بــه یــک جهــاد صلیبــی شــده اســت. در ضمــن 
ــتند، از  ــی هس ــتهای آمریکای ــوف فاشیس ــادی زن در  صف ــداد زی تع
ــز. ــی چی ــکار و ب ــی ســفید بی اقشــار تحصیلکــرده و توده هــای تحتان

ــرت الک نقــل می کنــد کــه اســتادش جیمــز  ــام هوب ــه ن کشیشــی ب
ــری  ــم هیتل ــت اول از فاشیس ــۀ دس ــودش تجرب ــه خ ــز ک ــر آدام لوت
ــتی  ــت راس ــیحیان دس ــه مس ــی ک ــه 1980، هنگام ــت، در ده داش
ــه  ــت ب ــاره مل ــح دوب ــعار “فت ــی و ش ــروی سیاس ــک نی ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــدار داد ک ــجویان هش ــه دانش ــدند ب ــدان ش ــدا” وارد می ــر خ خاط
ــوه ای  ــن قه ــته و پیراه ــب شکس ــا صلی ــت ها ب ــکا، فاشیس در آمری
ســراغ شــما نخواهنــد آمــد. بلکــه نســخۀ آمریکایــی فاشیســم، 
ــن اســت]19[. ــه میه ــاداری ب ــوگند وف ــعار س ــۀ ش ــه اضاف ــب ب صلی

بــودن  »اســتثنائی  از  صحبــت  آمریکایــی  فاشیســت های  وقتــی 
و  ســتم  سیســتم  از  طرفــداری  منظورشــان  می کننــد  آمریــکا« 
»ویــژه  مســیر  خصوصــا  و  امپریالیســم  ســرمایه داری-  اســتثمار 
ــرده  ــی ب ــت. یعن ــکا اس ــتم در آمری ــن سیس ــل ای ــب« تکام و غری
ــاره و  ــن ق ــکنۀ ای ــتین س ــی نخس ــل کش ــا، نس ــردم آفریق ــردن م ک
ــاص  ــتِی خ ــرمایه داری- امپریالیس ــور س ــن کش ــه ای ــخ ک ــزم راس ع
ــرده داری  ــخ ب ــت تاری ــه عل ــد. ب ــته باش ــلطه داش ــان س ــد در جه بای
در آمریــکا و نقــش آن در ســاختن آمریــکا اســت کــه فاشیســم 
ــرد. ــکا می گی ــی آمری ــق جنوب ــا از مناط ــوده ای اش را عمدت ــۀ ت پای

رژیــم فاشیســتی یــک برنامــه اســتراتژیک بــرای تغییــر کیفــی 
شــیوۀ  آن،  تبــع  بــه  و  آمریــکا  خــود  در  بــورژوازی  حاکمیــت 
ــه ای  ــرکوب پای ــت، س ــن حرک ــت. ای ــان اس ــی اش در جه فرمانروای
ــی  ــی بورژوای ــک دموکراس ــه ی ــردم ک ــای م ــوق توده ه ــن حق تری
ــرم  ــن و الج ــی همچنی ــد، ول ــال می کن ــت را دنب ــل اس ــه آن قائ ب
ــر  ــاح دیگ ــرکوب جن ــه س ــت، ب ــردن حاکمی ــه” ک ــک پای ــرای “ت ب

ــوند.  ــلیم ش ــه تس ــن ک ــر ای ــد زد مگ ــت خواه ــم دس ــت ه حاکمی
البتــه رژیــم ترامپ/پنــس پیشــاپیش بــه صــورت »خزنــده« بســیاری 
از آنــان را از ارگان هــای مختلــف، از قــوۀ قضاییــه و پلیــس و ارتــش 
“پاکســازی” کــرده اســت. آدم بــه یــاد کودتــای ســی خــرداد 1360 
ــد. ــدر می افت ــی ص ــان بن ــه جری ــش علی ــته های ــی و دارودس خمین

ســوال: اما چرا توده هایی که خودشان قربانی این سیستم 
هستند درگیر این جنبش ارتجاعی شده اند؟

ــگاه« فاشیســتی درســت  ــرای خــودش »پای ــی ب ــر خمین جــواب: مگ
نکــرد؟ بســیاری از خانه هــای امــن مبارزیــن و هویــت سیاســی 
شــان توســط همیــن توده هــای حامــی رژیــم خمینــی لــو داده شــد. 
مگــر فرامــوش کــرده ایــم کــه رادیــو و تلویزیــون چگونــه از مادرانــی 
ــد  ــو می دادن ــان را ل ــت و مجاهدش ــران کمونیس ــران و دخت ــه پس ک
ــش و  ــوده اِی تاریک اندی ــۀ ت ــتفاده از پای ــرد؟ اس ــازی می ک ــدل س م
ــرکوب و  ــی در س ــم خمین ــم رژی ــالح های مه ــی از س ــی، یک ارتجاع
پراکنــدن جــو ارعــاب در جامعــه بــود. بایــد خاطرنشــان کنــم کــه این 
ــوز مســتند نشــده  ــن شــصت هن ــۀ خونی ــرکوب های ده ــه از س جنب
ــع  ــا” مان ــوده ه ــه “ت ــاز دادن ب ــای پوپولیســتِی امتی اســت. گرایش ه
از آن شــده کــه یــک ســند پژوهشــی خــوب در ایــن زمینــه بیــرون 
ــد و  ــه راه نمی افت ــا ب ــدون توده ه ــی ب ــای ارتجاع ــد. جنبش ه بیای
ــۀ  ــاندن پای ــل رس ــه حداق ــالب ب ــرای انق ــم ب ــدارکات مه ــی از ت یک
ــت  ــتی اس ــای فاشیس ــژه رژیم ه ــه وی ــم ب ــای حاک ــوده اِی رژیم ه ت
کــه بــه یــک جنبــش “تــوده ای” تکیــه می کننــد. »ســازمان 
ــه خاطــر بیاوریــد کــه حــول شــعار تحقیــر آمیــز  ــر را ب ــان« هیتل زن
ــد. »بچــه، آشــپزخانه، کلیســا]20[« چنــد میلیــون زن عضــوش بودن

رفیــق آواکیــان نکتــه مهمــی را طــرح می کنــد و می گویــد، دنبالچــه 
ــای  ــه از حکومت ه ــه خاطــر آن نیســت ک ــردم ب شــدن بخشــی از م
ــل  ــه عام ــد. البت ــش راه می افتن ــس دنبال ــند، پ ــتی می ترس فاشیس
تــرس هــم عمــل میکنــد. امــا مســاله جــدی تــر ایــن اســت کــه برهــم 
زدن »ســنت هــا« و »ُنرم« هــا را سرچشــمه ایجــاد آشــوب می داننــد. 

ایــن حــس فقــط محــدود بــه دینمــداران نیســت. در میــان ســکوالرها 
هــم حــس دلبســتگی انــگل وار بــه امنیــت و رفاهــی کــه کشــورهای 
امپریالیســتی در ازای تحمیــل فقــر و جنــگ و نابــودی بــه میلیاردهــا 
انســان بــه چنــد صــد میلیــون ســاکنان کشــورهای امپریالیســتی اعطا 
ــان مهاجرینــی کــه  ــا از  می ــد. حت ــد می کن ــد، فاشیســت تولی می کن
از جهــان فقــر و ســرکوب و ویرانــی توانســته اند بــه ایــن کشــورهای 
ــار  ــی تب ــت های ایران ــمار فاشیس ــد. ش ــرت کنن ــتی مهاج امپریالیس
کــه در آمریــکا جــان فدایــی رژیــم ترامپ/پنــس هســتند کــم نیســت. 
ــوب  ــا خ ــرای این ه ــکا ب ــه آمری ــت ک ــن اس ــم ای ــان ه استداللش
ــاج و  ــه آم ــانی ک ــان کس ــی نیســت. در می ــز عجیب ــوده اســت. چی ب
ــه  ــتند ک ــده ای هس ــه ع ــتند همیش ــتمگرانه هس ــط س ــی رواب قربان
ــوند. ــغ آن می ش ــا مبل ــری ی ــا مج ــد و بعض ــط را می پذیرن آن رواب

ــم  ــتی و ه ــی امپریالیس ــگل وارگ ــم ان ــکا ه ــک کالم، در آمری ــه ی ب
ــن  ــات ای ــرده داری، مختص ــژه ب ــه وی ــور، ب ــن کش ــژۀ ای ــخ وی تاری
جنبــش فاشیســتی را کــه پایــگاه تــوده ای دارد می ســازد. ایــن 
ویژگی هــا ریشــه های عمیــق تاریخــی دارنــد و بــه شــدت روی 
صحنــه سیاســی ســایه انداخته و آن را تعییــن می کننــد. نیمــی 
ــه رفیــق  ــور دیگــر ک ــوده اســت. فاکت ــرده داری ب ــکا ب ــخ آمری از تاری
ــر  ــد، تغیی ــل می کن ــر تحلی ــل معاصرت ــک عام ــوان ی ــه عن ــان ب آواکی
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ــته  ــال گذش ــاه س ــان در پنج ــت زن ــت. موقعی ــان اس ــت زن در موقعی
تغییــر بســیار کــرده اســت. میلیون هــا زن سرپرســت خانــواده 
ــزرگ  ــرات ب ــه تغیی ــد. در واکنــش ب ــا زندگــی می کنن هســتند و تنه
ــت  ــاالر فاشیس ــتیِز پدرس ــان زن س ــک جری ــان، ی ــت زن در موقعی
ــای  ــا صحنه ه ــه واقع ــت ک ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــار و تهاجم ه
فیلــم »سرگذشــت  ندیمــه« آن را خــوب بــه تصویــر کشــیده.

ــم از  ــک فاشیس ــکل ی ــن ش ــه ای ــع و ب ــن مقط ــرا در ای ــه چ اینک
درون هیئــت حاکمــه آمریــکا ســر بلنــد کــرده، توســط بــاب 
ــه دســت  ــی ب ــک ســری ابزارهــای تحلیل ــل شــده و ی ــان تحلی آواکی
مــا داده اســت. امــا اصــل مســاله ایــن اســت کــه کمونیســتها 
ــد شــدنش  ــروج فاشیســم و قدرتمن ــا ع ــه ب ــه ضــرورت مقابل ــد ب بای
جــواب دهنــد و بخشــی از ایــن مبــارزه باشــند کــه هســتند.

ســوال: یکــی از ســواالتی کــه در مــورد ایــن بیانیــه مطــرح 
ــز«  ــالمت آمی ــر »مس ــان ب ــرا آواکی ــه چ ــود ک ــن ب ــد ای ش
ــد  ــی تأکی ــرایط فعل ــتی در ش ــد فاشیس ــارزات ض ــودن مب ب
ــه  ــن تأکیــد ب ــا ای میکنــد؟ حتــی برخــی پرســیدند کــه آی
ــت؟! ــالب اس ــان از انق ــردن آواکی ــر ک ــرف نظ ــای ص معن

جــواب: در ایــن بیانیــه بــه صراحــت بــر ضــرورت انقــالب تأکیــد شــده 
ــد می نوشــت و چطــور  ــزی بای ــم دیگــر چــه چی ــا نمیدان و مــن واقع
بایــد می نوشــت تــا آنهــا کــه متوجــه نیســتند متوجــه بشــوند! امــا در 
مــورد تأکیــد آواکیــان بــر مســالمت آمیــز بــودن مبــارزات جــاری باید 
بگویــم بازهــم رجــوع کنیــد بــه خطــوط کالن و عملیاتــِی اســتراتژی 
جنــگ انقالبــی در آمریــکا. مختصــات و ویژگی هــای مبــارزۀ مســلحانه 
و چگونگــی شــروع و پیشــبرد آن و چرایــی خــودداری کــردن از 
ــناد  ــمن در اس ــوای دش ــا ق ــد« ب ــش از موع ــی »پی ــی نظام رویاروی
پایــه ای حــزب کمونیســت انقالبــی آمریــکا و توســط آواکیــان تدویــن 
شــده اســت. کتابهــا و اســنادی مثــل »کمونیســم نویــن« و »چــرا بــه 
ــا انقــالب  ــه میتوانیــم واقع ــم و چگون ــاز داری ــک انقــالب واقعــی نی ی
ــن اســت کــه در حــال حاضــر آن  ــن منظــر، مســاله ای کنیــم«. از ای
شــرایط و مقدمــات بــرای شــروع مبــارزه مســلحانه و جنــگ انقالبــی 
ــه  ــرکوب و هم ــرعت س ــه س ــت و ب ــود نیس ــکا موج ــه آمری در جامع
ــرای یــک دوران  ــه ایــن ترتیــب، ب نیروهــای انقــالب نابــود شــده و ب
ــی  ــه سیاس ــادالت صحن ــون از مع ــالب و انقالبی ــور انق ــی فاکت طوالن
محــو می شــود. بــه یــک کالم، جنــگ بایــد زمانــی شــروع شــود کــه 
یــارای تبدیــل شــدن بــه یــک جنــگ بلنــد مــدت و وســیع تــوده ای 
ــد. ــته باش ــمن را داش ــرکوب دش ــره و س ــۀ محاص ــتن حلق و شکس

ــخصا  ــار – مش ــان آث ــان در هم ــه آواکی ــرد ک ــه ک ــد اضاف ــه بای البت
مقابلــه  بــرای  توده هــا  اگــر  میگویــد   – نویــن  کمونیســم  در 
یــک  وارد  و  شــدند  مســلح  خودشــان  از  دفــاع  و  دشــمن  بــا 
رویارویــی نظامــی شــدند، عادالنــه اســت و بایــد از آن حمایــت 
کــرد. امــا، نیروهــای ســازمان یافتــه انقــالب نمی تواننــد بــدون 
ــد. ــروع کنن ــگ را ش ــی، جن ــاع انقالب ــروز اوض ــای الزم و ب آمادگی ه

ســوال: پــس کمــی وارد چارچوبــی کــه بــه کل ایــن 
کشــمکش سیاســِی جــاری معنــا و اهمیــت درازمــدت 
ــتراتژی  ــکا و اس ــالب در آمری ــی انق ــویم. یعن ــد بش می ده
اصلــی  مولفه هــای  از  کــه  کشــور  ایــن  در  انقــالب 
ــت. ــوده اس ــان ب ــط آواکی ــن توس ــم نوی ــل کمونیس تکام

جــواب: قبــال اشــاره کــردم کــه »تســریع اوضــاع« بــه ســمت شــکل 
گیــری یــک وضعیــت انقالبــی خصلــت فعالیت هــای امــروز را تعییــن 
انقالبــی رســید:  می کنــد. آواکیــان می نویســد وقتــی وضعیــت 
»بایــد بــا تمــام قــوا بــرای پیــروزی حرکــت کــرد. بــرای رســیدن بــه 
ــاده شــد.« ــرد و آم ــه کار ک ــون، فعاالن ــم اکن ــد از ه ــت بای آن وضعی

ــادی«  ــرایط ع ــی »ش ــی، فروپاش ــت انقالب ــات وضعی ــی از ملزوم  یک
ــور  ــت اســت. ظه ــم و دســتگاه حاکمی ــادی« نظــام حاک و کارکرد»ع
ــی  ــی منته ــت انقالب ــه وضعی ــود ب ــودی خ ــه خ ــی، ب ــن بحران چنی
ــت.  ــی اس ــاع انقالب ــن اوض ــی در تکوی ــور مهم ــا فاکت ــود ام نمی ش
ــکان  چــون ظرفیت هــای حکومــت در ســرکوب ضعیــف می شــود، ام
ــد و  ــود می آی ــه وج ــی ب ــای انقالب ــریع نیروه ــترش س ــد و گس رش
ــن  ــی تری ــرس تحتان ــن ت ــث فروریخت ــت باع ــی حاکمی ــم ریختگ به
ــاوری«  ــه نکتــه مهمــی در »ناب قشــرهای مــردم می شــود. آواکیــان ب
توده هــای مــردم بــه امــکان ایــن کــه مــا بتوانیــم در عمــل نیروهــای 
قدرتمنــد طبقــۀ حاکمــه را شکســت دهیــم و انقــالب را بــه پیــروزی 
برســانیم، اشــاره می کنــد و می گویــد، علتــش ایــن اســت کــه 
مــردم نمی تواننــد اوضاعــی را تصــور کننــد کــه کارکــرِد بــه اصطــالح 
»عــادی« نظــام بــه طــور اساســی متالشــی شــود و کنتــرل اوضــاع از 
دســت طبقــۀ حاکــم خــارج شــود و تــا حــد زیــادی، تــواِن ترفنــد و 
ــی  ــن وضع ــد. چنی ــف بده ــه را از ک ــاندن جامع ــردم و ترس ــب م فری
امــکان ســازماندهی، تعلیــم و تجهیــز نیــروی نظامــی انقالبــی را هــم 
فراهــم میکنــد. البتــه بــه قــول رفیــق آواکیــان، »ایــن طــور نیســت 
کــه اوضــاع، امــکان انجــاِم  ســاده و بــی دردســر ایــن امــر را فراهــم 
میکنــد. در واقــع، پایــۀ انجــام ایــن کار را بایــد از دِل کــورۀ داغ اوضاع 
ــدون  ــد ب ــم را بای ــن مه ــه ای ــت ک ــا اس ــه اینج ــید. نکت ــرون کش بی
نابــود شــدن انجــام داد و تحقــق ایــن امــر، فرآینــدی پــر از مبــارزه 
ــن  ــاز ای ــکان آغ ــز، ام ــگفت انگی ــِن ش ــاع نوی ــا اوض ــت؛ ام ــاد اس ح
مبــارزه، توســعه و فرجــام پیروزمنــد آن را فراهــم خواهــد کــرد. … «

ضــد  مبــارزۀ  کل  اهمیــت  چارچوبــۀ  مختصــر،  ایــن 
می دهــد. نشــان  را  آن  هــدف  و  امــروز  فاشیســتی 

ــند  ــان در س ــه آواکی ــم ک ــای مه ــی از موضوع ه ــوال: یک س
ــه  ــم و چگون ــی داری ــالب واقع ــک انق ــه ی ــاز ب ــرا نی »چ
می توانیــم واقعــا انقــالب کنیــم« بــه عنــوان عاملــی 
منفــی در برخاســتن قشــرهای تحتانــی جامعــه نــام 
می بــرد، وجــود طبقــه میانــه بــزرگ اســت. طبقــه 
ــار  ــان اقش ــه می ــه ای ک ــورژوازی، طبق ــرده ب ــا خ ــه ی میان
در  و  دارد  قــرار  بــورژوازی  و  واســتثمار  ســتم  تحــت 
ــرف  ــه از ط ــی ک ــت رفاه ــه عل ــکا ب ــد آمری ــه ای مانن جامع
ــش  ــود، بخ ــاری از آن داده می ش ــه اقش ــم ب ــتم حاک سیس
ــی،  ــارزات کنون ــت. در مب ــت اس ــت حاکمی ــی همدس مهم
ایســتاده اند؟ کجــا  طبقــه  ایــن  مختلــف  قشــرهای 

ــه  ــژه ک ــه وی ــت. ب ــن اس ــکل آفری ــیار مش ــه بس ــن طبق ــواب: ای ج
ــه طــور  ــه ب ــکا بلک ــط در آمری ــه فق ــل ســال گذشــته ن در ســی چه
کلــی در جهــان، اغلــب در طــرف نظــم موجــود قــرار داشــته اســت. 
بــه طــور مثــال در ایــران، اوج شــورش و ترقــی خواهــِی ایــن 
ــی و  ــخنگویان سیاس ــدگان و س ــه نماین ــود ک ــال 88 ب ــر در س قش
ــرق  ــر بی ــه زی ــی را ب ــت مخالف ــر حرک ــتند ه ــی اش، می خواس ادب
جملــه  از  و   60 دهــه  ســالهای  در  رهبرشــان  و  بکشــند  ســبز 
قتــل عــام زندانیــان سیاســی )ســال 67( نخســت وزیــر بــود.
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 بــه آمریــکا نــگاه کنیــم. آواکیــان می گویــد یکــی از مشــکالِت انقــالب 
ــره و  ــمش را »محاص ــوان اس ــه می ت ــت ک ــاله ای اس ــکا مس در آمری
ــه  ــۀ میان ــط طبق ــه توس ــِی جامع ــرهای پایین ــدِن« قش ــرکوب ش س
ــه شــدت تحــت ســتم  ــر و ب ــردم فقی گذاشــت. شــمار عظیمــی از م
ــه هســتند  ــه میان ــات طبق ــزرگ و صاحــِب امکان در محاصــرۀ قشــر ب
کــه روشــنفکرانش گرداننــدۀ دســتگاه خلــق افــکار طبقــۀ حاکم انــد. 

ــن  ــره را از ای ــت به ــرل نهای ــرکوب و کنت ــای س ــت و نهاده حکوم
ــکا  ــه در آمری ــد. هرچنــد وضــع طبقــه میان ــد و می برن شــکاف برده ان
ــه وجــود  ــوز قشــر وســیع میان ــا هن ــی داشــته اســت ام ســیر قهقرائ
دارد و حتــا در میــان کســانی کــه زمانــی بــه لحــاظ اقتصــادی طبقــه 
ــکار و  ــتند، اف ــت نیس ــر در آن موقعی ــروز دیگ ــد و ام ــی بوده ان میان
ــد  ــر کرده ان ــاخته و فراگی ــه س ــن طبق ــازان ای ــه فکرس ــی ک توهمات
نفــوذ وســیع دارد. در واقــع امــروز در آمریــکا، توهــم و دلتنگــی بــرای 
ــرای ســیاهان و رنگیــن پوســتان  »روزهــای خــوش گذشــته« )کــه ب
ــوی  ــر زان ــان زی ــا گردنش ــه در دنی ــانی ک ــا انس ــکا و میلیارده آمری
امپریالیســم آمریــکا بــوده اســت، بــه هیــچ وجــه »روزهــای خــوش« 
ــتی  ــم فاشیس ــمت رژی ــه س ــا را ب ــیاری از این ه ــت( بس ــوده اس نب
ــه، امــروزه  ضــد رژیــم  ــد. البتــه بخــش بزرگــی از طبقــه میان می ران
ــت  ــه اکثری ــت ک ــا اس ــل در آن ج ــا معض ــت. ام ــس اس ترامپ/پن
ــارف«  ــرد متع ــرات و »کارک ــزب دموک ــر ح ــا از منظ ــزرگ این ه ب
ــپ/ ــم ترام ــد رژی ــکا، ض ــتی آمری ــرمایه داری امپریالیس ــتم س سیس

ــک  ــکا ی ــه آمری ــوز در جامع ــت هن ــن عل ــه همی ــتند و ب ــس هس پن
نیــروی محافظــه کاِر مشــکل آفریــن بــرای انقــالب هســتند. هرچنــد 
جنبــش ســیاهان تــا حــدی چشــم عــده زیــادی از اینهــا را بــه روی 
تاریــخ هولنــاک ســاخته شــدن آمریــکا از طریــق بــرده داری و نســل 
ــا  ــت. ام ــرده اس ــاز ک ــران ب ــرزمین دیگ ــان و دزدی س ــی بومی کش
ــد. در  ــتثنایی می دانن ــک دموکراســی اس ــکا را ی ــا آمری ــت اینه اکثری
ــرده داری  ــا ب ــکا، محصــول ســازش ب ــون اساســی آمری ــی کــه قان حال
ــه روز کرده انــد  ــا اضافــه کــردن »متمــم هــا« آن را ب ــود و صرفــا ب ب
ــود. نظــام  ــوز همــان اســت کــه ب ــی اش هن ــۀ اصل ــی کــه بدن در حال
انتخاباتــی دو مرحلــه اِی آن، کــه ماننــد قانــون اساســی اش محصــول 
ــم در  ــی حاک ــک کالم دموکراس ــه ی ــت. ب ــرده داری اس ــا ب ــازش ب س
آمریــکا، دموکراســِی سیســتم اســتثمار و غــارت در آمریــکا و در 
جهــان اســت. ایــن واقعیــت کــه طبقــه میانــه در ایــن کشــور در ازای 
ــود،  ــه می ش ــه میان ــان، طبق ــر جه ــر در سراس ــا نف ــارت میلیارده غ
ــدۀ  ــل عم ــی از دالی ــد. یک ــا  می زن ــر این ه ــی را ب ــگل وارگ ــر ان مه
کــه ایــن قشــر نقــش فعالــی در مبــارزۀ خیابانــی علیــه رژیــم 
فاشیســتی نداشــته اســت، همیــن محافظــه کاری طبقاتــی آن اســت. 

ــرای پیــروزی انقــالب، مهــم اســت کــه انقالبیــون  ــا ایــن وجــود، ب ب
ــه ســمت  ــد. بخشــی را ب ــن قشــر انشــقاق سیاســی ایجــاد کنن در ای
انقــالب و اتحــاد بــا منافــع و آمــال ســتمدیدگان و اســتثمار شــوندگان 
آمریــکا و سراســر جهــان جلــب کننــد و بخــش بزرگــی را بــه موضــع 
ــع  ــد. در مقط ــا آن برانن ــردن ب ــمنی نک ــا دش ــالب ی ــا انق ــتی ب دوس
کنونــی، خیلــی مهــم اســت کــه در نــگاه ایــن قشــر، مشــروعیت نظــم 
حاکــم بهــم بریــزد. پیشــاپیش، بخشــی از طبقــه میانــه تحــت تاثیــر 
تالطمــات سیاســی کنونــی، مواضــع بهتــری گرفتــه اســت و بــه ویــژه 
نســل جوانــی کــه از ایــن قشــر بــر می خیــزد نقــش مهمــی در جنبش 
ــفید  ــی س ــری طلب ــس و برت ــونت پلی ــه خش ــته علی ــال گذش یکس
ــه  ــورده و حاضــر ب ــپ شکســت خ ــر ترام ــا اگ ــته اســت. مطمئن داش

ــود  ــاد خواهــد ب تــرک کاخ ســفید نباشــد، تاثیراتــش روی این هــا زی
و می توانــد عامــل قابــل توجهــی در ایجــاد قطــب بنــدی مســاعد بــه 
حــال انقــالب باشــد. هرچــه بیشــتر در وفــاداری قشــرهایی از طبقــه 
متوســط جــا بــه جایــی صــورت بگیــرد، در زمــان آغــاز جنــگ انقالبی، 
ــه  ــع از آن شــوند ک ــد توانســت مان ــی بیشــتر خواهن ــای انقالب نیروه
مراکــز قــدرت انقالبــی بــه محاصــره افتــاده و ســرکوب نظامــی شــوند.

ــت  ــوان گف ــا میت ــی آی ــاع کنون ــه اوض ــه ب ــا توج ــوال: ب س
ــود،  ــروع ش ــکا ش ــی در آمری ــگ انقالب ــی جن ــر وقت اگ
ــت؟  ــد داش ــی« را خواه ــگ داخل ــک »جن ــری از ی عناص
ــه  ــمی طبق ــای رس ــا نیروه ــگ ب ــامل جن ــط ش ــی فق یعن
حاکمــه نخواهــد بــود بلکــه شــامل بخشــی از مــردم 
ــود؟ ــد ب ــز خواه ــتند نی ــت هس ــد حکوم ــه متح ــم ک ه

جــواب: بلــه. آینــدۀ دور را نمی دانیــم امــا اگــر در بــازۀ زمانــی نزدیــک 
ــر خواهــد داشــت. آواکیــان  رخ دهــد، قطعــا چنیــن عنصــری را در ب
ــد، یکــی از اهــداِف کلیــدی نیروهــای  در ســند مــورد بحــث می گوی
ــم  ــرد و از ه ــمن را دلس ــوِف دش ــه صف ــد ک ــن باش ــد ای ــی بای انقالب
ــه ضــد انقــالِب  ــادار ب ــزش نیروهــای وف گســیخته کننــد و باعــث ری
ــت  ــری نیس ــن ام ــد. ای ــل را از او برباین ــکار عم ــده و ابت ــم ش حاک
ــه مقــدار  ــی محــول شــود. بلکــه ب ــه زمــاِن آغــاز جنــگ انقالب کــه ب
زیــادی بایــد در نبردهــای سیاســِی امــروز بــه وجــود آیــد. در اوضــاع 
ــرورت  ــک ض ــم ی ــن رژی ــت ای ــه” فاشیس ــا “پای ــه ب ــی، مقابل کنون
ــد.  ــر می کن ــا را منســجم ت ــدن در مقابلشــان، آنه ــاه آم اســت و کوت
امــا مقابلــه می توانــد در صفوفشــان شــکاف بینــدازد. ترکیبــی 
از مقابلــه ســازمان یافتــه و نقشــه منــد بــا شکســت انتخاباتــی 
باشــد. ریــزش  ایــن  در  برجســته ای  عامــل  می توانــد  ترامــپ، 

ــوان  ــه عن ــرکوب ب ــا س ــه ب ــند مقابل ــن س ــوال: در ای س
ــدارک سیاســی انقــالب طــرح  ــل مهــم در دوره ت ــک عام ی
ــرکوبگرانه  ــای س ــتن تالش ه ــم شکس ــا دره ــود. آی می ش
ــد؟  ــازی می کن ــش ب ــالب نق ــوف انق ــردن صف ــجم ک در منس
ــدام  ــد اع ــش ض ــه جنب ــم دارم ب ــی ه ــوال نگاه ــن س در ای
ــران.   ــی در ای ــت خواه ــش عدال ــی جنب ــور کل ــه ط و ب

ــوق  ــارزۀ سیاســی ف ــا نقــش مهمــی دارد. یــک مب ــه، قطع جــواب: بل
ــالب اســت. صــف و صــف کشــی  ــرای انق ــدارک ب ــم در ت ــاده مه الع
سیاســی قدرتمنــد در مقابــل دســتگاه حاکمــه اســت. در ایــران هــم 
پیشــبرد چنیــن مبــارزه ای، از تدارکات سیاســی ضروری بــرای انقالب 
ــارزه بخشــی از فروپاشــاندن  ــر موجــه کــردن ســرکوِب مب اســت. غی
مشــروعیت حکومــت اســت. آواکیــان در ایــن ســند می گویــد، 
ــل ســرکوب، عــزم  ــرد کــه »در مقاب ــد طــوری پیــش ب ــارزه را بای مب
نیروهایــی کــه پیشــاپیش در جبهــه انقــالب هســتند محکمتــر شــود 
و تعــداد بیشــتری افــراد جدیــد واردش شــوند و عــده بازهــم بیشــتری 
ــاز  ــد و ب ــه انقالبیــون بران ــه ســمت همــکاری و یــاری رســاندن ب را ب
عــده فــزون تــری را بــه موضــع بــی طرفــی دوســتانه جلــب کنــد و 
باالخــره در صفــوف دشــمن هــم یــاس و شــکاف و ریــزش بینــدازد.«

ــته در  ــاه گذش ــش م ــه در ش ــات ک ــی اتفاق ــوال: برخ س
ــل میــان رژیــم فاشیســتی و مــردم در آمریــکا رخ داد،  تقاب
ــس  ــته پ ــتان گذش ــال تابس ــد. مث ــی دارن ــای مهم درس ه
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ــپ  ــت«، ترام ــم اس ــیاهان مه ــان س ــش »ج ــروع جنب از ش
ــت  ــارک الفای ــه پ ــه واقع ــه ب ــه ای ک ــنگتن، در واقع در واش
)پــارک جلــوی کاخ ســفید( معــروف شــد، بــه ارتش دســتور 
ــت  ــش خواس ــا از ارت ــا را داد. حت ــرکوب تظاهرکننده ه س
ــی از  ــای نظام ــاورد و هلیکوپتره ــان بی ــه خیاب ــک ب ــه تان ک
ــد.  ــرواز کنن ــاالی ســر تظاهــر کننده هــا پ ــاع پاییــن ب ارتف
ــنگتن را  ــی اش در واش ــه لشگرکش ــود ک ــن ب ــه اش ای نقش
ــا در  ــی تظاهرات ه ــرکوب نظام ــرای س ــی ب ــه مدل ــل ب تبدی
ــت  ــن حرک ــش از ای ــران ارت ــا س ــد. ام ــا بکن ــه ایالت ه هم
امتنــاع کردنــد. بعــد از آن گارد ملــی را بــه پورتلنــد 
ــد  ــناکی از پورتلن ــای ترس ــب های اول صحنه ه ــتاد. ش فرس
ــه  ــلح ک ــدان مس ــه دن ــا ب ــربازان ت ــد. س ــره می ش مخاب
ــام و نشــان پیــاده  ماســک زده بودنــد از پاترول هــای بــی ن
ــر می انداختنــد  ــن را در یــک گوشــه گی می شــدند و مبارزی
ــه  ــوده ای علی ــش ت ــک جنب ــا ی ــد. ام ــتگیر می کردن و دس
ــردم  ــی از م ــف بزرگ ــد. ص ــد ش ــی بلن ــم نظام ــن تهاج ای
شــهر، مــادران، پرســتاران و غیــره شــبانه روز و هــر روز در 
ــب  ــش را عق ــد نیروهای ــور ش ــپ مجب ــد. ترام ــان بودن خیاب
بکشــد. ایــن یــک پیــروزی مهــم بــود. ایــن جــا می خواهــم 
ــه یــک  ــاز ب ــه آن نکتــه ای برســم کــه در ســند »چــرا نی ب
ــالب  ــا انق ــم واقع ــه می توانی ــم و چگون ــی داری ــالب واقع انق
ــر  ــک افس ــی از ی ــل قول ــک نق ــه کم ــان ب ــم« آواکی کنی
ــر  ــد. فک ــان می کن ــمیت( بی ــرت اس ــا )روپ ــش بریتانی ارت
ــی  ــاع سیاس ــل اوض ــه تکام ــت ک ــن اس ــش ای ــم موضوع کن
می توانــد عاملــی شــود کــه دشــمن نتوانــد از تمــام 
نیــروی آتــش خــود علیــه انقــالب اســتفاده کنــد. درســته؟

اســمیت می گویــد،  روپــرت  بریتانیایــی،  افســر  دقیقــا.  جــواب. 
بیشــتر از میــزان مطلــِق قــدرت، امــکان »اســتفاده از قــدرت« اســت 
کــه اهمیــت دارد و آواکیــان تاکیــد میکنــد، یکــی از اصــول عملیاتــی 
مهــم ایــن اســت کــه جنــگ انقالبــی را بایــد طــوری پیــش بــرد کــه 
دشــمن نتوانــداز مهیــب تریــن و مخــرب تریــن ســالحهایش اســتفاده 
کنــد. مهــم اســت کــه نیــروی انقالبــی کــه در ابتــدا ضعیــف اســت، 
ــق در  ــگ خل ــال، جن ــود. مث ــه نش ــت مواج ــام حکوم ــدرت ت ــا ق ب
ــرو  ــت ِپ ــد و حکوم ــس می جنگی ــروی پلی ــا نی ــا ب ــا مدت ه ــرو ت پ
ــات  ــرد. مالحظ ــز می ک ــگ پرهی ــه درون جن ــش ب ــردن ارت از وارد ک
سیاســی اش اجــازه نمــی داد. البتــه، خــود جنــگ چریکــی، آن 
ــای  ــد از نیروه ــت بتوان ــذارد حاکمی ــه نمی گ ــت ک ــگ اس ــوع جن ن
منظــم خــود اســتفاده کنــد. امــا فکــر می کنــم در ایــن جــا 
ــود. ــوط می ش ــی مرب ــادالت سیاس ــه مع ــتر ب ــان بیش ــۀ آواکی نکت

شــدن  درهــم شکســته  از  ممانعــت  در  مهمــی  عوامــل  این هــا 
نیروهــای انقالبــی هســتند. امــا عامــل اصلــی در بــه پیــروزی رســاندِن 
ــار  ــه اقش ــان کلی ــدار در می ــه و طرف ــتن پای ــتراتژی، داش ــن اس ای
ــی«  ــنگ بنای ــرهای »س ــان قش ــه در می ــتن پای ــت. داش ــه اس جامع
ــی و  ــۀ کاف ــتن پای ــه و داش ــرهای جامع ــن قش ــی تری ــی تحتان یعن
متحــد در میــان قشــرهای میانــی بــرای ممانعــت از »محاصــره 
می شــوند. انقــالب  وارد  کــه  تحتانــی  قشــرهای  ســرکوب«  و 

سوال: این کار چگونه انجام می شود؟
جــواب: اینجــا برمیگردیــم بــه نکتــه تعیین کننــدۀ »جلــب میلیونها نفر 
بــه ســمت انقــالب در دورۀ قبل از سررســیدن یــک وضعیــت انقالبی«.

بــه  آواکیــان،  رهبــری  تحــت  اکنــون  انقالبــی  کمونیســت های 
ــان  ــتی را در می ــالب کمونیس ــرورت انق ــته، ض ــم و پیوس ــور منظ ط
توده هــای مــردم ترویــج می کننــد و بــه آنــان می گوینــد، ایــن 
ــای  ــر مبن ــه جانفشــانی در راهــش ارزش دارد. ب ــی اســت ک آن هدف
تاثیــر گــذاری سیاســی، آنــان را در صفــوف ایــن انقــالب ســازماندهی 
می کننــد و شــبکه ســازمان یافتــه »کلوب هــای انقــالب]21[« را 
ــرای  ــارزه ب گســترش می دهنــد. و همانطــور کــه گفتــم، پیشــبرد مب
بیــرون رانــدن رژیــم ترامپ/پنــس از قــدرت بــر اســاس خــط »رفیــوز 
ــت. ــدارک« اس ــه ت ــروی و »س ــن پیش ــی از ای ــاز مهم ــم« ف فاشیس

سوال: گسترش چطور انجام شده است؟
جــواب: ببینیــد خیلی هــا فکــر می کردنــد وقتــی آواکیــان می گویــد، 
»هــزاران و بعــد میلیون هــا نفــر« نیــاز داریــم کــه حــول ایــن انقــالب 
ــن  ــتی نوی ــوری سوسیالیس ــاد جمه ــرای ایج ــری ب ــن رهب ــر ای و زی
متشــکل کنیــم، در مــورد آینــده ای بعیــد حــرف می زنــد. امــا 
حــرف او در مــورد امــروز اســت. مــدل ســازی آواکیــان از ایــن کــه 
ــه،  ــازمان یافت ــا س ــک ام ــی کوچ ــتن نیروی ــا داش ــوان ب ــور می ت چط
از موقعیــت بســیار کوچــک بــه لحــاظ کمــی بــه موقعیــت هــزاران و 
بعــد میلیون هــا نفــر رســید، بســیار آموزنــده اســت. حــزب مــا بایــد 
ــران  ــاص ای ــرایط خ ــوزد و در ش ــمول آن را بیام ــای جهانش درس ه
بــه کار ببــرد]22[. هــر کــس ذره ای جدیــت در مــورد انقــالب داشــته 
باشــد می دانــد کــه ایــن کار، امــری غــول آســا و پیچیــده اســت. در 
واقــع، ســخت تریــن و در عیــن حــال ضــروری تریــن کوشــش و تالش 
ــد  ــی چن ــام طبقات ــن کل نظ ــرمایه داری، برانداخت ــر س ــر در عص بش
هــزار ســاله از طریــق انقالب هــای کمونیســتی اســت. بــه علــت ایــن 
پیچیدگــی و دشــواری اســت  کــه در طــول راه بســیاری از نیروهــای 
ــتراتژیک  ــری اس ــت گی ــده اند، جه ــته ش ــت خس ــی کمونیس انقالب
ــره. ــد و غی ــن داده ان ــود ت ــع موج ــه وض ــد و ب ــم کرده ان ــان را گ ش
اســت: ایــن  مســاله  اصــل  می گویــد  آواکیــان  رفیــق 

ــت  ــه میانشــان رف ــد ب ــردم بای ــا م ــالب ب ــح انق ــۀ طــرح صری ــر پای ب
ــا در  ــا آن ه ــه ب ــت ک ــکان، الزم اس ــن م ــت از ای ــا حرک ــپس ب و س
ــب  ــرای جل ــویم و ب ــد ش ــتم متح ــی و س ــی عدالت ــه ب ــارزه علی مب
شــمار هرچــه بیشــتری از آنــان بــه دیــدن نیــاز بــه انقــالب 
ــد  ــا بای ــم. … م ــارزه کنی ــا آن، مب ــدن ب ــراه ش ــکان آن و هم و ام
ــان  ــه می ــم. ن ــردم بروی ــان م ــه می ــالب ب ــوع انق ــا موض ــا ب صراحت
ــه  ــه ب ــردم. بلک ــی از م ــش کوچک ــان بخ ــه می ــه ب ــا. ن ــی و دوت یک
میــان توده هــای مــردم، در سراســر کشــور و در هــر بخــش جامعــه. 
ــت  ــه هس ــطح ک ــان س ــا در هم ــم درک آنه ــه بگذاری ــای اینک بج
بمانــد، بایــد محتــوای بحــث را مــا تعییــن کنیــم و در همــان 
ــان بکشــیم. ــه می ــورد انقــالب ب ــکاری را در م ــۀ محــدود، اف چارچوب

بــدون اســتمرار در انجــام ایــن کار، حــرف از گســترش و انباشــت قــوا 
بیهــوده اســت. امــا اگــر هــدف انقــالب کمونیســتی رهــروان میلیونــی 
پیــدا نکنــد، نمی تــوان آن را متحقــق کــرد. پــس انباشــت قــوا بــرای 
ــد: ــد می کن ــان تاکی ــت. آواکی ــی اس ــری حیات ــالب ام ــبرد انق پیش

ــانی  ــداد کس ــی تع ــش دائم ــق افزای ــد از طری ــی را بای ــت انقالب فعالی
ــق  ــم، طب ــا ه ــراه ب ــه و هم ــازمان یافت ــالب س ــوف انق ــه در صف ک
ــش  ــد، پی ــل میکنن ــتراتژیک عم ــه اس ــری و نقش ــت گی ــک جه ی
ــام داد،  ــه انج ــور پیگیران ــه ط ــد ب ــه بای ــت ک ــن کاری اس ــم. ای ببری
ــر  ــا ه ــی ب ــا وقت ــادی ام ــالح ع ــه اصط ــای ب ــه در دوره ه از جمل
ــازۀ  ــت ت ــر بحــران و جنای ــوع ه ــا وق ــا ب ــه ی ــکان در اوضــاع جامع ت
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ــه مقاومــت بلنــد می شــوند و آن چــه  ــردم ب حاکمیــت، توده هــای م
ــت،  ــن فعالی ــد، ای ــر نمی پذیرن ــد دیگ ــادی می پذیرفتن ــور ع ــه ط را ب
اهمیــت صــد چنــدان پیــدا می کنــد. در دورۀ اخیــر بســیاری از 
ــس  ــم ترامپ/پن ــاب رژی ــه، انتخ ــم. از جمل ــده ای ــا را دی ــن تکان ه ای
ــیدن.  ــدرت رس ــه ق ــد از ب ــش بع ــری های ــا و بیدادگ ــۀ ظلم ه و ادام
بســیار مهــم اســت کــه انقالبیــون و دیگــران از ایــن نــوع تکان هــای 
اجتماعــی اســتفاده کننــد و شــمار روزافزونــی از مــردم را وارد بســیج 
ــت.  ــم الزم اس ــن رژی ــردن ای ــرون ک ــرای بی ــه ب ــد ک ــی ای کنن دائم
امــا، انقالبیــون بایــد بــه ورای ایــن رفتــه و هــر کاری بــرای پیشــروی 
ــدف  ــا ه ــد ت ــه آن بکنن ــازمان یافت ــای س ــترش نیروه ــالب و گس انق
ــد. … ــن کنن ــام را ممک ــن نظ ــت ای ــرنگونی کلی ــی س ــی یعن اساس

ســوال: با نیروی کوچک چگونه می توان بر میلیون ها نفر تاثیر 
گذاشت؟

ــت  ــی را تح ــث مهم ــان مبح ــق آواکی ــند رفی ــن س ــواب: در ای ج
ــرایطی  ــد در ش ــد و می گوی ــاب« می کن ــد نص ــروی »ح ــوان نی عن
کــه صفــوف انقــالب و گســترۀ نفــوذ آن هنــوز بســیار محــدود اســت 
و ســازماندهی هــزاران نفــر در انقــالب و فعالیــت بــرای تاثیــر گــذاری 
بــر میلیونهــا نفــر، هــدف فــورِی کلیــدی اســت، بایــد »حــد نصابــی« 
ــور —  ــف کش ــاط مختل ــه در نق ــازمان یافت ــِی س ــای انقالب از نیروه
ــد  ــروی »ح ــن نی ــود آورد و ای ــه وج ــان ب ــان جوان ــژه از می ــه وی ب
نصــاب« کــه هرچنــد در ابتــدا ممکــن اســت کوچــک باشــد، اگــر بــه 
ــد  ــد، می توان ــی فعالیــت کن ــزم و ارادۀ کاف ــا ع ــد و ب طــور نقشــه من
بــر صحنــه سیاســی تاثیــر بگــذارد و بــه مــوازات تاثیرگــذاری 
ــد  ــش ده ــالب را افزای ــرای انق ــه ب ــازمان یافت ــای س ــمار نیروه ش
ــا  ــما ب ــد: »ش ــان می گوی ــد. آواکی ــد یاب ــدی رش ــور تصاع ــه ط و ب
ــی  ــط انقالب ــک خ ــول ی ــه ح ــه ک ــازمان یافت ــای س ــتن نیروه داش
متحــد شــده اند، بــر صحنــه تاثیــر میگذاریــد … و امــواج ایــن تاثیــر 
ــر را  ــا نف ــت میلیون ه ــرار اس ــر ق ــد …  اگ ــا میرس ــه دنی ــذاری ب گ
ــزاران  ــه ه ــازمان یافت ــروی س ــد نی ــد بای ــری کنی ــالب رهب در انق
ــه  ــری ک ــزاران نف ــۀ ه ــازمان یافت ــروی س ــید؛ نی ــته باش ــره داش نف
مرتبــا افزایــش می یابــد، ســمت و ســو داده می شــود، ســازمان 
ــروی  ــک نی ــوان ی ــه عن ــد و ب ــدا می کن ــم پی ــود، تعلی ــی می ش ده
انقالبــی واقعــی و قطــب جاذبــه، رهبــری می شــود.« )همانجــا(

ســوال: اگر میشود در انتها بازگردیم به رابطۀ میان مبارزۀ ضد 
فاشیســتی امروز با رویکرد استراتژیک به انقالب.

تمــام  در  نکتــه  تریــن  اساســی  آواکیــان  قــول  بــه  جــواب: 
ایــن ماجــرا، رســیدن بــه یــک اوضــاع انقالبــی اســت و کلیــۀ 
نقشــۀ  و  رویکــرد  یــک  از  بخشــی  »تمامــا  امــروز  فعالیت هــای 
ــش  ــتماتیک پی ــه و سیس ــد آگاهان ــه بای ــت ک ــی اس ــتراتژیک کل اس
کــه، می دهــد  توضیــح  و  برســیم«.  نقطــه  آن  بــه  تــا  ببریــم 

در ایــن راه، بــا یــک چالــش عظیــِم فــوری مواجهیــم کــه ســخت بــر 
ــپ/ ــم ترام ــم رژی ــد و آنه ــنگینی می کن ــالب س ــم اندازهای انق چش

پنــس اســت. … اگــر ایــن رژیــم بتوانــد قــدرت خــود را بیــش از ایــن 
تحکیــم کنــد و برنامــۀ وحشــتناکش را بــه طــور کامــل عملــی کنــد، 
ــا  ــل ت ــورد و حداق ــد خ ــختی خواه ــۀ س ــالب ضرب ــم انداز انق چش
مدتــی، نیروهــای انقالبــِی آگاه، محــو یــا کامــال نابــود خواهنــد شــد. 
از طــرف دیگــر، اگــر یــک جنبــش تــوده ای بــرای بیــرون کــردن ایــن 
رژیــم بــه پــا خیــزد و اگــر انقالبیــون ایــن جنبــش را طــوری بســازند 

ــل  ــوده و راه ح ــاز ب ــورد نی ــه م ــد ک ــی باش ــا انقالب ــط ب ــه مرتب ک
ــه  ــگ علی ــرای جن ــان ب ــه و جه ــگاه اوضــاع جامع اساســی اســت، آن
ــی عدالتــی و ســتم بســیار مســاعدتر خواهــد شــد و پیشــروی های  ب
ــرد. …. ــوان ک ــام می ت ــن نظ ــت ای ــرنگونی کلی ــت س ــی در جه حیات

ــخت  ــکا س ــالب در آمری ــکان انق ــردن ام ــاور ک ــوال: ب س
ــتی  ــری کمونیس ــی و رهب ــت حزب ــن کیفی ــا ای ــا ب ــت. ام اس
در ترکیــب بــا غلیــان خشــم و اعتــراض از پاییــن و 
بهــم ریختگــی در بــاال … می تــوان امکانــش را دیــد.

ــا تحلیــل  ــکا، آواکیــان ب ــورژوازی آمری جــواب: حتــا در دورۀ ثبــات ب
علمــی از پایه هــای انقــالب، امــکان و چگونگــی انجــام آن را ترســیم 
ــکا آن را  ــی در آمری ــت های انقالب ــروز،  کمونیس ــت. و ام ــرده اس ک
ممکــن تــر از پیــش می بیننــد. نــه حتمــی و تضمیــن شــده و اجتنــاب 
ناپذیــر. امــا یــک امــر واقعــا ممکــن. نــه بــر مبنــای آرزوهــا و خیــاالت 
ــک  ــان از دینامی ــِی آواکی ــدا علم ــای اکی ــای تحلیل ه ــر مبن ــه ب بلک
ــت و  ــان اس ــه در غلی ــانی ک ــگ جوش ــت و دی ــه در کار اس ــی ک های
دیــدن جاده هــا و راه هایــی کــه می تــوان بــا دخالتگــری نقشــه منــد 
ــرد و  ــاز ک ــی، ب ــت های انقالب ــر کمونیس ــتگی ناپذی ــته و خس و پیوس
ــه  ــد ب ــد. و قصــد دارن ــاوت چرخان ــا متف ــه ســمت کیفیت اوضــاع را ب
خاطــر بشــریت حداکثــر اســتفاده از ایــن فرصــت را بکننــد و آماده انــد 
تــا زمیــن و زمــان را بهــم بریزنــد تــا بحــران سیاســی بــی ســابقه ای 
ــه  ــل ب ــد، تبدی ــش کار می کردن ــارش را می کشــیدند و برای ــه انتظ ک
ــای  ــا رخداده ــب ب ــد. بحــران جــاری در ترکی ــی کنن ــت انقالب وضعی
تصادفــِی شــگرف رشــدی جهــش وار کــرده اســت: رخدادهایــی مثــل 
ــفید در  ــی س ــری طلب ــد برت ــای ض ــم و زیب ــش عظی ــتن جنب برخاس
ــرمایه داری  ــام س ــتی نظ ــه زش ــد19 ک ــی کوی ــور پاندم ــکا، ظه آمری
ــه نمایــش درآورد و عرصــۀ جــدال فکــرِی علــم  ــه روشــنی روز ب را ب
بــا ضــد علــم، حقیقــت بــا روایــت، فاکــت بــا تخیــل و شــهود و … را 
بــه طــرزی شــگفت انگیــز دگرگــون کــرد. بلــه جنبــش فراگیــر ضــد 
ــد  ــدارک چن ــا بخشــی از ت ــز اســت ام ــر خشــونت آمی فاشیســتی غی
ــن  ــر آزادی ممک ــب حداکث ــرای کس ــت ب ــه اس ــد الی ــی و چن وجه
بــرای عملــی کــردن سیاســت زیــر، هنــگام ظهــور وضعیــت انقالبــی:

وقتــی وضعیــت انقالبــی بــه وضــوح در حــال ظهــور اســت، به ســرعت 
ســتون فقــرات انقــالب را بــه نیروهــای رزمــی ســازمان یافته در مناطق 
اســتراتژیک تبدیــل کنیــد، دســت بــه تعلیمــات ضــروری بزنیــد، ابــزار 
ضــروری را بــه دســت آوریــد و نیازهــای لجســتیکی اولیــۀ ایــن نیروی 
انقالبــی رزمنــده را بــرای آغــاز یــک نبــرد تــا بــه آخــر فراهــم کنیــد. 

ــده،  ــگاه تعیین کنن ــن گره ــع از آن شــوید در ای در همــان حــال، مان
دشــمن نیروهــای انقالبــی را درهــم شــکند. میلیون هــا نفــر دیگــر را 
در نیروهــای “ذخیــره” ســازمان داده و این نیــروی قدرتمنــد را تبدیل 
بــه پشــتوانۀ نیروهــای رزمنــدۀ مرکــزی کنیــد. )کمیتــه مرکــزی حزب 
کمونیســت انقالبــی آمریــکا، چگونــه می توانیــم پیــروز شــویم 2017(.

پتانســیل عظیمــی  بــا  رابطــه  در  را  منظــورم  کــه  ایــن  بــرای 
ــتۀ  ــل نوش ــا نق ــد ب ــانم بگذاری ــت برس ــاع هس ــن اوض ــه در بط ک
یکــی از رفقــا کــه مثــل گــزارش ورزشــی اســت بگویــم کــه:

تیــم مــا میتوانــد در رابطــه دیالکتیکــی بــا تغییــرات ناگهانــی، حرکت، 
ــه  ــه دســت آورد… و ب ــم خــود را ب ــدرت و ریت ــس، ق ــه نف ــاد ب اعتم
ناگهــان بــازی هایــی را انجــام دهــد کــه قبال نمیتوانســت انجــام دهد… 
و طــرف دیگــر میتوانــد اعتمــاد بــه نفــس و شــتاب خــود را ببــازد… در 
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رابطــه دیالکتیکــی بــا همــه اینهــا… ناگهان قادر نباشــد به روش ســابق 
ــه  ــه و مرتکــب خطاهــای پرهزین ــه الک دفاعــی رفت ــازی کنــد … ب ب
بشــود. همــه اینهــا میتوانــد یــک جــا جمــع شــده و ســد را بشــکند.

ــت و  ــد داش ــی خواه ــی و جهان ــرات تاریخ ــرد تاثی ــن نب ــل ای ماحص
ــا  ــان و نهایت ــتمدیدگان جه ــع س ــه نف ــش ب ــه نتایج ــن ک ــرای ای ب
بهترین هــای  جانفشــانی  و  فداکاری هــا  باشــد،  بشــریت  کل 
ضــروری  را  انقالبــی  کمونیســت های  ویــژه  بــه  جامعــه  آن 
تریــن  بدیــع  و  بزرگتریــن  کــه  می خواهیــم  مــا  و  می کنــد 
کنــد. ســربلند  آمریــکا  در  بشــر  تاریــخ  کمونیســتِی  انقــالب 
— — — —

–

________________________________________
[۱] Avakian, Bob (1986) Democracy: Can’t 
We Do Better Than That? Banner Pr 

[۲]  Avakian, Bob (2008) Communism and 
Jeffersonian Democracy. RCP Publications

[۳] Avakian, BAOB. TO THOSE BLACK PEOPLE WHO ARE 
VOTING FOR JOE BIDEN. Revcom

داریــم  نیــاز  واقعــی  انقــالب  یــک  بــه  چــرا   )2018( بــاب  آواکیــان،    ]4[
در  آواکیــان  بــاب  ســخنرانی  کنیــم؟  انقــالب  میتوانیــم  واقعــا  چگونــه  و 
م( ل  )م  ایــران  کمونیســت  حــزب  از  انتشــار  و  ترجمــه   .2018 تابســتان 

کتــاب  فارســی  ترجمــه   )469-455 )ص  ضمائــم  در  ســند  ایــن    ]5[
کمونیســم نویــن اثــر بــاب آواکیــان در ســایت مــا قابــل دسترســی اســت.

ــه ایــن ســو برجســته هســتند. مقاالتــی  ــار وی از ســال 2004 ب ــژه آث ــه وی ]6[  ب
مثــل: »جمهــوری وایمــار« )2004(، مقالــه »چیــزی بــه نــام آنهــا موجــود 
ــرای  ــی ب ــد«، »راه ــظ کن ــود را حف ــد خ ــدرت می توان ــون ق ــا کان ــت«، »آی نیس
ـرد  درک رویدادهــای جــاری«. ایــن مقــاالت نمونه هــای بــی نظیــری از کاربـُ
روش و رویکــرد علمــی مارکسیســتی در تحلیــل از روندهــا و اوضــاع هســتند 
ــمول  ــای جهانش ــا دارای درس ه ــد ام ــز دارن ــکا تمرک ــر آمری ــه ب ــود آنک ــا وج و ب
ــیم  ــروز را ترس ــات ام ــته و کلی ــته نوش ــار را در گذش ــن آث ــان ای ــتند. آواکی هس
ــه اِی  ــای خاورمیان ــه اوج جنگ ه ــال 2005 ک ــه، در س ــرای نمون ــت. ب ــرده اس ک
ــر مبنــای تحلیلــی علمــی از روندهــا، پیــش بینــی  ــود رفیــق آواکیــان، ب آمریــکا ب
ــد،  ــد ش ــکا خواه ــۀ آمری ــت حاکم ــزرگ در هیئ ــران ب ــب بح ــه موج ــرد آن چ ک
ــود. او  ــد ب ــت خواه ــیوۀ حاکمی ــاله در ش ــت س ــاع« دویس ــوردن اجم ــم خ ــر ه »ب
ــش  ــترش بی ــه گس ــل ب ــد تبدی ــوری می توان ــترش امپرات ــه، گس ــد: »… بل می نویس
ــد  ــکلی باش ــد ش ــن می توان ــود و ای ــن بش ــکل آفری ــان مش ــود و برایش ــدازه ش از ان
ــت  ــک وضعی ــا ی ــود و حت ــیده ش ــوال کش ــر س ــه زی ــز ب ــه چی ــت آن هم ــه تح ک
ــه  ــن مجموع ــه در ای ــم آن چ ــر می کن ــود فک ــن وج ــا ای ــد. ب ــربلند کن ــی س انقالب
مصمــم و ســمج اســت، بــه فشــرده تریــن وجــه عنصــر فاشیســم مســیحی اســت. 

هــم مصمــم و ســمج اســت و هــم چالشــی اساســی اســت علیــه اجماعــی کــه در 
ــت.«  ــوده اس ــم ب ــخ آن حاک ــر تاری ــف در سراس ــکل های مختل ــه ش ــور ب ــن کش ای
بــی علــت نبــود کــه آواکیــان، در بیســت ســال گذشــته همــواره بــر ضــرورت بــه 
ــار  ــرد و خــودش آث ــد می ک ــردم تاکی ــای م ــی توده ه ــکار دین ــش کشــیدن اف چال
ــۀ  ــی وقف ــالش ب ــرد و ت ــد می ک ــت تولی ــن فعالی ــه ای ــت ب ــرای خدم ــی را ب مهم
ــرد.  ــا میک ــا را افش ــان توده ه ــن اذه ــارت گرفت ــه اس ــت در ب ــیحیان فاشیس مس

]7[  در ایــن مورد رجوع کنید به:
ســخنرانی  کهنــه.  ایده هــای  از  گسســت   )1398( بــاب  آواکیــان،   •
ــارۀ خــط و مشــی جبهــه متحــد ضــد فاشیســم. ترجمــه منیــر  ــاب آواکیــان درب ب
امیــری. چــاپ و ویرایــش دوم. انتشــارات حــزب کمونیســت ایــران )م ل م(

کمونیســت  حــزب  اشــتباهات  و  هیتلــر  رســیدن  قــدرت  بــه   •
1397 خــرداد   .82 شــماره  حقیقــت  نشــریه  از  کمینتــرن.  و  آلمــان 

]8[ آواکیــان، بــاب )2007( انقــالب و رهایــی بشــر. بخــش دوم چــه بایــد 

م( )م ل  ایــران  کمونیســت  از حــزب  انتشــار  و  ترجمــه  غنــی شــده.  کــرد 

ــری  ــت گی ــن »جه ــرورت و آزادی« و همچنی ــث »ض ــه بح ــک ب ــرای کم ]9[  ب
اســتراتژیک« نــگاه کنیــد بــه گزیــده ای از گــزارش پلنــوم یازدهــم کمیتــه مرکــزی 

حــزب کمونیســت ایــران )م ل م( بــه تاریخ 1398. در همین شــماره نشــریه حقیقت.

[۱۰] Gellman, Barton. The Election that could 
break America. The Atlantic. November 2020

ســیاهان کــردن  شــکنجه  از  بعــد  کشــیدن  دار  بــه   ]11[
2020 ســپتامبر   28 تایمــز،  نیویــورک    ]12[
2020 ســپتامبر   24 ســندرز  برنــی  ]13[  ســخنرانی 

[۱۴] Avakian, Bob. The Acute Fascist Danger-Rising Above Petty 
Leftism, Acting in the Interests of Humanity.... October 10, 2020

[۱۵] The Lincoln Project Co-Founders on the 2020 Election. 
24 September 2020

[۱۶] Mike Davis on the global crisis: This moment is not a 
tunnel with a bright light at the end. 10 July 2020

ــا باختصــار ای. دی. اس  ــال ی ــده فع ــا ســامانه بازدارن ــی ی ]17[  ســالحهای حرارت
ــد.  ــم میگوین ــو ه ــا ماکرووی ــی ی ــه آن اســلحه حرارت )Active Denial System( ب
جنــگ افــزاری اســت کــه روی جیــپ یــا پاترولهــای جنــگ خیابانــی نصــب میشــود. 
بــا انــرژی هدایــت شــده آمــاج خــود را هــدف قــرار میدهــد. بــا امــواج میلیمتــری و 
شــلیک آنــی امــواج مایکروویــو کار میکنــد. امــا بــه صــورت تابــش مســتمر نیــز برای 
کنــد کــردن یــک جمعیــت اســتفاده میشــود. ســالح کشــنده ای نیســت امــا آمــاج 
را کامــال فلــج و ناتــوان میکنــد و احســاس جــدا ناخوشــایند جــدا شــدن گوشــت از 
اســتخوان را در پــی دارد و بافت هــا را تخریــب میکنــد. میتوانــد شــعاع یــک کیلومتر 
ــار در جنــگ افغانســتان اســتفاده شــده اســت. از ســال  را پوشــش دهــد. اولیــن ب
2001 تــا 2014. در ســال 2010 پلیــس لــس آنجلــس اعــالم کــرد کــه قصــد دارد 
از آن در زندانهــا علیــه شورشــیان و درهــم شکســتن آنهــا اســتفاده کنــد. روســیه 
ــد.   ــی دارن ــورش های خیابان ــرکوب ش ــرای س ــابه ب ــخه های مش ــم نس ــن ه و چی

[۱8]Avakian, BOB (2005) The Coming Civil War and 
Repolarization for Revolution in the Present Era

[۱۹] Avakian, Bob. Vice President Pence—Fundamentalist 
Fanatic, … Octobe 6, 2020

[۲۰] Kinder, Küche, Kirche

]21[  »کلوبهــای انقــالب« یــک شــکل کلیــدی در ســازمان دهــی انقالبــی هســتند 
کــه بــا تعهــد بــه »بایدهــای انقــالب« زندگــی کــرده، آن را تبلیــغ کــرده و برایــش 
مــی جنگنــد. هســتۀ مرکــزی کلــوب هــای انقــالب کســانی هســتند کــه عمیقــا بــه 
انقــالب متعهدنــد، از رهبریــت حــزب کمونیســت انقالبــی کــه متکــی بــر کمونیســم 
نویــن اســت و رهبریــت کلــی بــرای انقــالب را تامیــن مــی کنــد، پیــروی مــی کنند. 
)آواکیــان. بــاب، چــرا انقــالب ضــروری اســت و چگونــه واقعــا می تــوان انقــالب کرد

م(  ل  )م  ایــران  کمونیســت  حــزب  بــه:  کنیــد  رجــوع   ]22[

انقــالب بــرای  ســازماندهی  و  نیــرو  انباشــت   )1398 )خــرداد 
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ایــن گــزارش قبــال منتشــر شــده اســت: بخــش  از  دو بخــش 
ــر 1398(  ــماره 85 )تی ــت ش ــرمقاله حقیق ــاع، در س ــل از اوض تحلی
ــازماندهی  ــرو و س ــن »انباشــت نی ــده ای از بولت ــد. و گزی منعکــس ش
بــرای انقــالب« در آبــان 1398 در ســایت حــزب انتشــار یافــت. 
بــه  حــزب  وضعیــت  »بررســی  بخــش  از  زیــر  گزیــدۀ 
اســت. شــده  انتخــاب  آینــده«  پیشــاهنگ  عنــوان 

....
ایــن بخــش از مباحــث پلنــوم، بــه بررســی اوضــاع ذهنــی حــزب  مــان 
ــۀ  ــود: در زمین ــن ب ــوال ای ــر، س ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــاص داش اختص
ــا در روش  ــن )عمدت ــم نوی ــی کمونیس ــت کیف ــردن گسس ــی ک درون
ــم  ــته – ه ــری گذش ــای فک ــردِن زائده ه ــی ک ــرد(، و در بیرون و رویک
ــم در  ــرد گذشــته و ه ــه گسســت از اشــتباهات روش و رویک در زمین
زمینــۀ محصــوالِت فکــری و پراتیکــِی آن اشــتباهات -- کجــای کاریــم؟ 
ــوع  ــن موض ــده تری ــن کنن ــن و تعیی ــی تری ــی، اساس ــن بررس در ای
ــدی  ــۀ کلی ــوان حلق ــه عن ــان را ب ــِم آواکی ــن کمونیس ــنتز نوی در س
در دســت گرفتــه ایــم. یعنــی، »تکامــل بیشــتر و ســنتز بیشــتر 
کمونیســم بــه مثابــۀ روش و رویکــرد علمــی و بــه کاربســت پیوســته 
ــام و  ــه طــور ع ــت ب ــورد واقعی ــن روش و رویکــرد علمــی در م ــر ای ت
ــرای ســرنگون و ریشــه  ــی ب ــارزۀ انقالب ــورد مب ــه طــور خــاص در م ب
ــط اســتثمار و ســتم و پیشــروی  کــن کــردن کلیــۀ سیســتم ها و رواب
بــه ســوی جهــان کمونیســتی« )آواکیــان. رئــوس ســنتزنوین. 2015(  
. . . .

درک ایــن »زیربنــا« و کاربــرد پیوســتۀ آن اهمیــت عظیمــی بــرای مــا 
ــد بتوانیــم   ــرای تغییــر جامعــه و جهــان بای ــرا ب کمونیســت ها دارد زی
تضادهــای واقعــی  آن را بشناســیم و در بطــن واقعیــت متضــاد، راه های 
ــم. انجــام انقــالب،  ــن آن را شــناخته و روی آن کار کنی ــر بنیادی تغیی
ارتبــاط گسســت ناپذیــر بــا درک صحیــح از شــرایط مــادی و اجتماعی 
ــاهنگ  ــرایط دارد. پیش ــن ش ــه از ای ــمه گرفت ــای سرچش و ضرورت ه
کمونیســت همــواره بایــد توده هــا را رهبــری کنــد کــه راه بــه ســوی 
آینــده را »بکاونــد« و ایــن کار را بایــد بــر اســاس پتانســیل ها و 
محدودیت هــای واقعــی انجــام دهــد و نــه بــر اســاس توهــم و خــوش 
ــم« و  ــر کمونیس ــاب ناپذی ــروزی اجتن ــال »پی ــا  خی ــه ب ــی؛ ن خیال
دیگــر درک هــای غیــر علمــی و نتیجتــا توهــم آلــود. اهمیــت اساســی 
درک »زیربنــای« کمونیســم نویــن در همیــن جاســت. بــدون چنیــن 
ــورد. ــم خ ــت خواهی ــا شکس ــالب، مطمئن ــه انق ــی ای ب ــرد علم رویک

تاثیرات تئوری قبلی و خطر شــیوۀ با »لیســت« جلو رفتن

تاکیــد  آواکیــان  کــه  عنصــری  آن  پیوســتۀ  کاربســت  چــرا 
می کنــد »زیربنــای تمــام عناصــر مرکــزی و مولفه هــای تعییــن 
کننــدۀ ســنتز نویــن و راهنمــای همــۀ آنهاســت« در تحلیل هــا 
و  فکــری  راهگشــایی های  و  ریزی هــا  سیاســت  و  تبیین هــا  و 
عملــی، بــه ســادگی میســر نمی شــود و اساســا امــری دشــوار 

مــورد  در  داروینیســت  زیســت شــناس  دانشــمند  یــک  اســت؟ 
تاثیــر تئــوری قدیــم می گویــد:» انتظــارات تئــوری بــه حــدی 
ــه  ــد ب ــکار جدی ــه اف ــدازد ک ــایه می ان ــی س ــای حس ــر دریافت ه ب
ــر  ــت تاثی ــه تح ــی ک ــت های ــد از درون فاک ــکان می یابن ــدرت ام ن
ــد« )1(   ــربلند کنن ــده اند، س ــع آوری ش ــان جم ــه از جه ــر کهن تصوی

یعنــی، چارچــوب تئوریــک قدیــم، فکــر را بــه مجــرای معینــی 
می بــرد و خطــر آن هســت کــه کمــاکان بــا شــیوۀ تفکــر و چارچــوب 
تئوریــک گذشــته در مــورد مســائل اساســی فکــر کنیــم امــا از ادبیــات 
ــر  ــت مگ ــچ نیس ــن هی ــم. ای ــتفاده کنی ــنتزنوین اس ــای س و واژه ه
»بازیافــت« همــان کهنــه امــا بــا ظاهــری نــو. در حالــی کــه دگرگــون 
کــردن رادیــکال شــیوۀ تفکــر )روش و رویکــرد( ضــرورت داشــته و در 
دســتور کار اســت. ایــن کاری نیســت کــه بــدون نقــد مــداوم خــود و 
آمــوزش خــود بــا رویکــرد و روش علمــی میســر شــود. پیوســته بایــد 
درکمــان از »زیربنــای« ســنتزنوین را عمیــق کنیــم، آن را ماننــد یــک 
علــم بیاموزیــم و ایــن آموختــن بایــد همــراه باشــد بــا شناســایی و نقــد 
جوانــب غیــر علمــی تفکــر قدیــم. در رابطــه بــا هــر عرصــۀ فکــری و 
ــه کار بســته می شــود:  عملــی بایــد بپرســیم ایــن »زیربنــا« چطــور ب
بــه طــور مثــال، هنــگام تحلیــل از عرصــۀ سیاســی و سیاســت ریــزی 
ــد  ــه، در نق ــی در جامع ــاعد سیاس ــدی نامس ــب بن ــر قط ــرای تغیی ب
مخالفیــن سیاســی، در تحلیــل از دعواهــای درون هیئــت حاکمــه، در 
ــرای دخالتگــری  تحلیــل از گســل ها و جنبش هــا و سیاســت ریــزی ب
در آن هــا، در کارزار انباشــت قــوا، در تحلیل از تضادمندی روشــنفکران 
ــالب  ــمت انق ــه س ــان ب ــب ش ــرای جل ــا ب ــا آنه ــدن ب ــر ش و درگی
ــالب، در  ــای انق ــه و نیروه ــاخت جامع ــل از س ــتی، در تحلی کمونیس
تکامــل اســتراتژی و تاکتیک هــای »تســریع در عیــن انتظــار« و غیــره.

شــکل دیگــری کــه عــدم گسســت رادیــکال از شــیوۀ تفکــر گذشــته 
ــون  ــای دگرگ ــه ج ــه ب ــت ک ــن اس ــرد ای ــود بگی ــه خ ــد ب می توان
ــو  ــنتزنوین« جل ــت س ــا »لیس ــان ب ــکال روش و رویکردم ــردن رادی ک
برویــم. منظورمــان، تهیــۀ لیســتی از خــط مشــی ها و مفاهیمــی 
ــش  ــتۀ جنب ــک گذش ــوری و پراتی ــان در تئ ــاب آواکی ــه ب ــت  ک اس
ــا  ــد آنه ــه نق ــرده و ب ــا را شناســایی ک ــودن آنه کمونیســتی اشــتباه ب
ــان  ــی، پنه ــیدن، ابزارگرای ــمیت بخش ــد، جس ــت )مانن ــه اس پرداخت
ــتی/ ــرد پوپولیس ــا، رویک ــی آنه ــه دلبخواه ــتباهات و توجی ــردن اش ک

ــل  ــره(. تقلی ــتمدیدگان و غی ــه س ــی ب ــت هویت ــتی و سیاس اکونومیس
ــه  ــی ک ــی های ــه »احــکام« و فرمول ــن ب ــک ســنتز نوی ــم تئوری مفاهی
ــم  ــاد، بخواهی ــده و متض ــای پیچی ــا واقعیت ه ــه ب ــار در مواجه ــر ب ه
بنــا بــه موقعیــت یــک یــا چنــد مفهــوم را از لیســت بیــرون بکشــیم 
و از آن هــا بــرای الصــاق بــه واقعیــت اســتفاده کنیــم، نشــان از عــدم 
درک بنیــادی ســنتز نویــن دارد.    واقعیــت پدیــده ای بســیار متغیــر 
ــای  ــی »ضرورت« ه ــه عبارت ــد و ب ــای جدی ــواره تضاده ــت و هم اس
ــا و حــل  ــرای فهــم آنه ــه ب ــا ظاهــر می شــوند ک ــل م ــد در مقاب جدی
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ــت. ــه کاربس ــی را ب ــرد علم ــتی روش و رویک ــان )»آزادی«( بایس ش
تحلیــل  بــه  بیاییــد  بزنیــم.  خودمــان  تجربــه  از  مثــال  یــک 
برنامــۀ موســس حــزب از خصلــت تضــاد میــان اســالم گرایــی 
و  توســط »مانیفســت  برنامــه  )ایــن  نــگاه کنیــم  امپریالیســم  و 
برنامــه انقــالب کمونیســتی در ایــران« جایگزیــن شــده اســت(: 
بــه قــدرت رســیدن جمهوری اســالمی ضــرورت تحلیــل از علــت عروج 
اســالم گرایــی و خصلــت تضــاد میــان اســالم گرایــی و امپریالیســم را 
بــه وجــود آورد. بــاب آواکیــان، ایــن تضــاد جدیــد در عرصــه سیاســت 
ــوخ« در  ــرد.»دو منس ــازی ک ــوم س ــوخ« مفه ــورت »دو منس ــه ص را ب
ــود  ــود نب ــم موج ــۀ مارکسیس ــل یافت ــال تکام ــم قب ــه« مفاهی »خزان
ــه  ــی ب ــگاه علم ــا ن ــط ب ــود و فق ــد ب ــده ای جدی ــن پدی ــون چنی چ
ــک، سیاســی  ــای ایدئولوژی ــف تعین ه ــا تعری ــد،  ب ــت جدی ــن واقعی ای
ــی،  ــرمایه داری جهان ــام س ــا نظ ــی اش ب ــط درون ــی آن و رواب و طبقات
ــود.  هیــچ یــک از  ــده ممکــن ب ــن پدی کســب شــناخت از ماهیــت ای
ــۀ  ــد »توطئ ــود مانن ــج ب ــپ رای ــان چ ــه در می ــر ک ــای دیگ تحلیل ه
ــا آن طــور کــه  امپریالیســتی«، »کار خــود امپریالیســت هاســت« و ی
بســته بنــدی رویزیونیســتی نــوع »آجیــت« می گویــد، »بیــان خــاص 
ــه  ــادر ب ــت )2( ق ــتم« اس ــت س ــای تح ــم و خلق ه ــاد امپریالیس تض
تبییــن حقیقــِت عــروج بنیادگرایــی اســالمی در اواخــر قــرن بیســتم 
در خاورمیانــه نبــود و در واقــع بــر واقعیــت آن پــرده می افکننــد. )3(   

 تحلیــل ســند برنامــه کنگــره موســس حــزب نیــز صحیــح نیســت و 
ــم، تاریخــا طبقــات حاکمــه  ــد آن را نقــد کــرد. در آنجــا گفتــه ای بای
اســتثمارگر در ایــران از دو ســتون ســلطنت و روحانیــت تشــکیل 
شــده اند و بــه قــدرت رســیدن جمهــوری اســالمی بــه قــدرت 
ــرای تحلیــل از یــک  رســیدن یکــی از ایــن ســتون هاســت. یعنــی، ب
ــت انداختیم. در  ــته دس ــا گذش ــابهات آن ب ــه تش ــد، ب ــت جدی واقعی
ــا گذشــته ای  حالــی کــه فــارغ از تشــابهات یــک پدیــده یــا رخــداد ب
ــک  ــی و ایدئولوژی ــای سیاس ــات و تعین ه ــه مختص ــد ب ــی، بای تاریخ
ــف را  ــط مختل ــم و  رواب ــگاه کنی آن، آن طــور کــه مقابلمــان اســت ن
هــم ببینیــم و بــه حســاب بیاوریــم. مثــال، ایــن واقعیــت کــه جریــان 
ــربلند  ــه س ــه در منطق ــران بلک ــط در ای ــه فق ــدار ن ــی دینم سیاس
ــده ای  ــا پدی ــه ب ــت ک ــانۀ آن اس ــی، نش ــم زمان ــن ه ــت. ای ــرده اس ک
ــه  ــت. ب ــران نیس ــه ای ــدود ب ــا مح ــش صرف ــت های ــه عل ــم ک مواجهی
ــران  ــتی در ای ــرمایه داری امپریالیس ــه س ــی ک ــا تغییرات ــاط آن ب ارتب
و کشــورهای منطقــه بــه وجــود آورده نــگاه کنیــم. بــه ارتبــاط 
عــروج ایــن پدیــده بــا شکســت جنبش هــای ناسیونالیســتی در 
ــن  ــه شــکل گیــری ای ــی کــه ب ــه اتحادهــای طبقات ــا، ب آســیا و آفریق
رژیــم تئوکراتیــک در ایــران منجــر شــد و از همــه مهمتــر، تحــوالت 
ــگاه  ــن ن ــرمایه داری در چی ــای س ــد احی ــی مانن ــن الملل ــی بی سیاس
ــن  ــتراک ای ــه اش ــه وج ــور، ب ــک فاکت ــوان ی ــه عن ــه، ب ــم. و البت کنی
اســالم گرایــی بــا پدیــدۀ تاریخــی روحانیــت شــیعه بــه عنــوان یکــی 
از ســتون های حاکمیــت طبقــات اســتثمارگر در ایــران )کــه آنهــم در 
عصــر امپریالیســم دســتخوش تغییــر فاحــش شــده اســت( بپردازیــم. 

ــه  ــزب، ب ــس ح ــۀ موس ــا در برنام ــل م ــری از تحلی ــش دیگ ــا بخ ی
ــم در  ــای فئودالیس ــا  بقای ــران را ب ــی در ای ــیدن تئوکراس ــدرت رس ق
ــدرت  ــه ق ــد و ب ــط می کن ــه مرتب ــی جامع ــاخت اقتصــادی اجتماع س
رســیدن چنیــن رژیمــی بــه عنــوان »نشــانه های روبنایــِی« یــک زیــر 
ــک خطــای  ــز ی ــد. در اینجــا نی ــل می کن ــی تحلی ــه فئودال ــای نیم بن
ــی  ــای سیاس ــی، روبن ــم. یعن ــده ای ــب ش ــر مرتک ــتمیک دیگ اپیس

ــادی  ــای اقتص ــا زیربن ــتقیم ب ــک و مس ــه ی ــک ب ــک را ی و ایدئولوژی
مرتبــط کــرده ایــم. در حالــی کــه، هــر چنــد روبنــا و زیربنــا بایــد در 
نهایــت بــا یکدیگــر ســازگار باشــند امــا روبنــای سیاســی و ایدئولوژیــک 
ــن  ــه همی ــت و ب ــز هس ــود نی ــاص خ ــات خ ــا و حی دارای دینامیک ه
ــد  ــای تولی ــیاری از نهاده ــد بس ــرمایه داری می توان ــام س ــت، نظ عل
ــا  ــرد. و حت ــه کار بگی ــرده داری را ب ــا ب ــی و حت شــده در عصــر فئودال
ــرمایه داری  ــادی س ــد در راس اقتص ــک می توان ــم تئوکراتی ــک رژی ی
بنشــیند و بــا وجــود آنکــه تــا مغــز اســتخوان در نظــام ســرمایه داری 
ــد روبنایــی  ــی ادغــام و تابعــی از آن اســت می توان امپریالیســتی جهان
داشــته باشــد کــه بــه شــدت در تضــاد بــا روبنــای سیاســی و 
ایدئولوژیــک مســلط بــر کلیــت نظــام جهانــی ســرمایه داری قــرار دارد. 
بــرای پرهیــز حداکثــری از اشــتباه، الزم اســت از ایــن نــوع انحرافــات 
ــد  ــای جدی ــوان پدیده ه ــم، نمی ت ــم. یک ــدی کنی ــتمیک جمعبن اپیس
را بــر پایــۀ تعاریــف قبلــی معرفــی یــا بــه خاطــر قابــل لمــس کــردن 
ــوع روش شناســی، ضــد  ــن ن ــرد. ای ــن روش اســتفاده ک مســاله، از ای
ماتریالیســتی اســت. روش ماتریالیســتی، بررســی هــر پدیــده در بســتر 
فعلــی اش اســت و روش دیالکتیــک ماتریالیســتی، بررســی روابــط آن با 
پدیده هــای مختلــف هــم جــوارش کــه در تداخــل بــا یکدیگــر، پدیــدۀ 
مــورد بررســی را شــکل داده انــد. ...  بنابرایــن در بررســی بنیادگرایــی 
اســالمی، نقطــۀ شــروع نمی توانــد شــباهت های تاریخــی آن بــا 
ــد. در  ــته باش ــار گذش ــی آن در اعص ــرد سیاس ــالم و کارک ــدۀ اس پدی
بررســی آن بایــد روابــط چنــد الیــه و چنــد وجهــی را مــورد بررســی 
ــاد  ــالوده های اقتص ــا ش ــه آن ب ــه رابط ــال ب ــور مث ــه ط ــرار داد و ب ق
ســرمایه داری معاصــر، گلوبالیزاســیون، تاثیرایــن تحــوالت در ترکیــب 
طبقاتــی کشــور از جملــه بدنــۀ روشــنفکری، بــه رابطــۀ هســتۀ 
ــران  ــورژوازی ای ــر ب ــرهای دیگ ــا قش ــالمی ب ــان اس ــخت بنیادگرای س
ــل هــم  ــرد؛ عل ــگاه ک ــی ن ــا و روشــنفکران دین ــی مذهبی ه ــد مل مانن
زمانــی عــروج بنیادگرایــی اســالمی و بنیادگرایــی مســیحی در غــرب 
ــرای  ــی گ ــای مل ــد جنبش ه ــا رون ــۀ آن ب ــرد؛ و رابط ــی ک را بررس
ــی  ــد و ارتجاع ــای فاس ــه رژیم ه ــا ب ــل آن ه ــتعماری و تبدی ــد اس ض
ــت  ــت شکس ــه عل ــان ب ــاع جه ــی اوض ــر کیف ــر تغیی ــه مهمت و از هم
انقــالب سوسیالیســتی در چیــن و تبدیــل آن بــه ذخیــرۀ نظــام 
ســرمایه داری جهــان نگریســت. و بــه لحــاظ نظــری بــه رابطــۀ آن بــا 
ســلطه پســت مدرنیســم در میــان روشــنفکران و گســترش هــم زمــان 
نســبی گرایــی فرهنگــی و سیاســت های هویتــی و غیــره توجــه کــرد. 

متنــوع  اســالمی  بنیادگرایــی  پدیــدۀ  از  غیرواقعــی  تحلیل هــای 
ــتمیک از  ــای اپیس ــوان خطاه ــا می ت ــه آنه ــه در هم ــت ک ــوده اس ب
ــوری  ــده ای  ضــد امپریالیســم جمه ــال، ع ــد. مث ــف را دی ــواع مختل ان
ــع،  ــه واق ــه ب ــی ک ــد. در حال ــد« می دانن ــالمی را »دروغ« و »ترفن اس
ــا امپریالیســت ها بــوده اســت و امــروز  جمهــوری اســالمی در تضــاد ب
ــا  ــاد ب ــت. تض ــان اس ــاع جه ــی در اوض ــل مهم ــاد عام ــن تض ــز ای نی
ــع از  ــا تاب ــک ام ــی الینف ــت و بخش ــز اس ــک چی ــت ها ی امپریالیس
ــری  ــز دیگ ــودن چی ــتی ب ــرمایه داری امپریالیس ــتم س ــت سیس کلی
ــۀ   ــوای محرک ــاد و ق ــن تض ــی ای ــت ارتجاع ــورد خصل ــت. در م اس
آن به انــدازه کافــی در اســنادمان بحــث شــده اســت )4( )مثــال، 
ــاد انقــالب« ســرمقاله حقیقــت شــماره  84(.  ــده ب »انقــالب مــرد، زن

در گذشــته در جنبــش چــپ و مشــخصا در جنبــش مائوئیســتی 
ــد  ــا بای ــه گوی ــود ک ــود ب ــتی( موج ــینی )آپریوریس ــک درک پیش ی
ــه  ــی ک ــود. در حال ــت ش ــت« حمای ــد امپریالیس ــدۀ »ض ــر جنب از ه

41  نشریه  حقیقت. دوره سوم|  شماره  87. اسفند ماه 1399



ــی از  ــای ارتجاع ــور ضده ــه وف ــتی ب ــرمایه داری امپریالیس ــام س نظ
دل خــود بیــرون مــی  دهــد و علتــش هــم ایــن اســت کــه در عیــن 
داشــتن انســجاِم یــک نظــام یــا سیســتم،  بــه شــدت تضادمنــد اســت. 
کشــورهای تحــت ســلطه و دولت هــای آنهــا یکــی از الیه هــای 
ــن کشــورهای  ــه ای ــن نظــام واحــد هســتند. امپریالیســم نســبت ب ای
تحــت ســلطه یــک پدیــدۀ »خارجــی« نیســت. بلکــه بخشــی از 
ســوخت و ســاز آنهاســت و اصــوال هیئــت حاکمــه ای در ایــن کشــورها 
نمی توانــد شــکل بگیــرد بــدون آنکــه ارتبــاط سیاســی و اقتصــادی و 
امنیتــی و نظامــی درهــم تنیــده بــا ایــن نظــام جهانــی و قدرت هــای 
امپریالیســتی کــه در راس آن نشســته اند داشــته باشــد -- مگــر 
ــه در نتیجــۀ گسســت  ــت سوسیالیســتی باشــد ک ــک دول ــه ی ــن ک ای
ــده  ــر پدی ــد. ه ــل می یاب ــد شــده و تکام ــن نظــام متول ــکال از ای رادی
دارای الیه هــای مختلــف اســت کــه بــا یکدیگــر در تضــاد قــرار 
ــعاب  ــد انش ــد. مانن ــرار می گیرن ــاد ق ــدت در تض ــد و گاه بش می گیرن
ــن حــال  در درون خــود هیئــت حاکمــه جمهــوری اســالمی – در عی
ــا منشــعب  ــی اســت ام ــت طبقات ــک کلیــت واحــد یعنــی دول کــه  ی
ــه و  ــکل گرفت ــعب ش ــای منش ــن مولفه ه ــد از ای ــت واح ــت و کلی اس
ــال  ــا کام ــن پیچیدگی ه ــدن ای ــی دی ــد. توانای ــۀ آن کار می کن ــر پای ب
ــز  ــت و هرگ ــته اس ــت آن وابس ــی و کاربس ــرد علم ــه روش و رویک ب
ــا مفاهیــم تحلیلــی  گذشــته  اکتفــا کــرد.  ــه »لیســت« ی ــوان ب نمی ت

آواکیــان شــمار مهمــی از اشــتباهات را در تئــوری و پراتیــک جنبــش 
ــا  ــس ت ــتی از مارک ــش کمونیس ــران جنب ــته و رهب ــتی گذش کمونیس
ــن  ــای ای ــه در زیربن ــت ک ــان داده اس ــرده و نش ــایی ک ــو شناس مائ
اشــتباهات، همــان اشــتباهات فرعــِی موجــود در روش و رویکــرد کــه 
ــی  ــا علم ــۀ اساس ــا بدن ــود و ب ــود ب ــۀ کمونیســم موج ــدا در بدن از ابت
کمونیســم در مغایــرت بودنــد، قــرار دارد. بــه عــالوه، آن چــه آواکیــان 
ــرد  ــرده، روش و رویک ــی« ک ــتباهات »راهنمای ــن اش ــدن ای ــه دی را ب
ــک و  ــای متدولوژی ــا و زیربن ــن خطاه ــا ای ــت. م ــوده اس ــی اش ب علم
اپیســتمیک آنهــا را بایــد عمیقــا درک کنیــم و اکتفــا نکنیــم بــه ایــن 
ــن کــه،  ــه ای ــا کــرد ب ــوان اکتف ــد ...«. نمی ت کــه »ســنتزنوین می گوی
»اســتالین، یــک دو ســه ایــن اشــتباهات را کــرد« و »مفهــوم مشــی 
ــیدن«  ــمیت بخش ــت« و »جس ــط اس ــه دون غل ــوده ای در مائوتس ت
ــام  ــۀ ع ــد جنب ــتند. بای ــتباه هس ــره اش ــی« و غی ــت سیاس و »حقیق
ــکل  ــر ش ــتباه را در ه ــوان اش ــا بت ــرد ت ــتباه ها را درک ک ــن اش ای
ــی  ــن سیاس ــتباهات مخالفی ــد اش ــا در نق ــخیص داد. م ــی تش و لباس
ــکاء  ــول آوردن از مارکسیســم ات ــه نقــل ق ــم ب ــان، اساســا نمی توانی م
کنیــم. بلکــه، بایــد بتوانیــم نشــان دهیــم کــه خــط مــورد نقــد بازتــاب 
ــرای حــل  ــه ب ــی« ک ــت نیســت و »راه ــد واقعی ــاختارهای تضادمن س
ــه اســت چــون چارچــوب  ــد بیراه ــش می گذارن ــه پی معضــالت جامع
ــت  ــب عل ــذارد و اغل ــورده می گ ــت نخ ــه را دس ــالوده های جامع و ش
آنکــه حقیقــت مســاله را درک نمی کننــد، شــیوۀ نگرششــان بــه 
واقعیــت و رویکردشــان بــه تغییــر آن – بــه ضــرورت و آزادی-- اســت.
. . .

بنابرایــن، یــک روش و رویکــرد داریــم و یــک لیســت شناســایی خطاها 
ــزار می دهنــد.  ــا اب ــه م ــد و ب و نقــد آنهــا. عناصــر ایــن لیســت مهم ان
ــه  ــری ای ک ــری و نظ ــای فک ــم  مبن ــزار بمانی ــطح اب ــر در س ــا اگ ام
ــق  ــن طری ــه ای ــرده و ب ــده را درک نک ــتباهات ش ــه آن اش ــر ب منج
ــم.   ــو در اشــکال دیگــر، را گشــوده ای راه تکــرار همــان اشــتباهات، ول
بکنیــم.  بــه خودمــان  بیشــتری  انتقــادِی  نــگاه  پرتــو،  ایــن  در 

اول، ســند »مانیفســت و برنامــه انقــالب کمونیســتی در ایــران« 
)مصــوب بهمــن1396( در فصــل مربــوط بــه »ســنتزنوین«: بــا 
ــا  ــت ام ــود نیس ــش موج ــن بخ ــتباهی در ای ــه اش ــه نکت ــود آنک وج
ــل  ــه گسســت و تکام ــن، ک ــل کمونیســم نوی ــای تکام ــر زیربن ــد ب بای
ــند  ــد. س ــد می ش ــت تاکی ــم اس ــرد کمونیس ــتر در روش و رویک بیش
می گویــد: »کل تئــوری و پراتیــک انقــالب کمونیســتی، از زمــان 
مارکــس تــا کنــون، توســط آواکیــان ســنتز شــده اســت«  امــا 
نمی گویــد، هســته مرکــزی ایــن ســنتز چــه گسســتی و حــل 
ــن  ــنتز نوی ــه: » س ــن ک ــت و ای ــوده اس ــی« ب ــاد حیات ــدام »تض ک
ــه یــک تضــاد حیاتــی اســت کــه  معــرف و تجســم پاســخی کیفــی ب
ــوده  ــود ب ــون موج ــا کن ــش ت ــدای تکامل ــم  از ابت در درون کمونیس
اســت: تضــاد رویکــرد و روش بنیــادا علمــی بــا جنبــه هایــی از 
کمونیســم کــه بــا چنیــن رویکــرد و روشــی مغایــرت داشــته اســت.« 
ــم  ــری از عل ــطح باالت ــن، »س ــم نوی ــا کمونیس ــد ب ــا می گوی ــند م س
انقــالب کمونیســتی تولیــد شــده اســت کــه می توانــد جهــاِن پیچیــده 
را صحیح تــر و بی ابهام تــر تشــریح کنــد و راه پــر پیــچ و خــِم 
ــد«  ــیم کن ــتری ترس ــوح بیش ــت و وض ــا دق ــی آن را ب ــِر انقالب تغیی
ولــی نمی گویــد چــرا ایــن علــم می توانــد جهــان پیچیــده را صحیــح 
ــتر  ــل بیش ــای آن، »تکام ــه، در زیربن ــی ک ــد. در حال ــیم کن ــر ترس ت
ــه  ــی و ب ــرد علم ــه روش و رویک ــه مثاب ــم ب ــتر کمونیس ــنتز بیش و س
کاربســت پیوســته تــر ایــن روش و رویکــرد علمــی در مــورد واقعیــت 
ــرای  ــی ب ــارزۀ انقالب ــورد مب ــاص در م ــور خ ــه ط ــام و ب ــور ع ــه ط ب
ــتثمار  ــط اس ــتم ها و رواب ــۀ سیس ــردن کلی ــن ک ــه ک ــرنگون و ریش س
ــرار دارد و  ــان کمونیســتی« )5( ق ــه ســوی جه و ســتم و پیشــروی ب
ســنتز و تکامــل بیشــتر »ضــرورت و آزادی« خدمــت بــزرگ آواکیــان 
ــرای  ــک اســت و درک »ضــرورت و آزادی« ب ــه ماتریالیســم دیالکتی ب
ترســیم جهــان پیچیــده و یافتــن راه تغییــر انقالبــی آن، تعییــن 
کننــده اســت چــون، ضــرورت و آزادی ســاختار واقعیــت، بیــان حرکت 
پیچیــده و متضــاد واقعیــت، و ابــزار تئوریــک درک و تغییــر آن اســت. 

ــۀ تیــز و صحیــح کــه در ابتــدای ســند »مانیفســت  در واقــع آن جمل
و برنامــه انقــالب کمونیســتی« آمــده اســت )»عصــر مــا، عصــر 
ــۀ  ــه ورای جامع ــری ب ــۀ بش ــذار جامع ــر گ ــتی، عص ــالب کمونیس انق
هزارســالۀ طبقاتــی اســت و ســازمان دادن اجتمــاع بشــر بــر اساســی 
ــط تولیــدی اقتصــادی  ــی، رهــا از کلیــۀ رواب ــزات طبقات ــه جــز تمای ب
کــه ایــن تمایــزات را بــه وجــود می آورنــد، آزاد از کلیــۀ روابــط 
اجتماعــی ســتم گرانــه کــه مــالزم ایــن تمایــزات طبقاتــی و اســتثمار 
ــوط  ــوخ مرب ــه و منس ــکار کهن ــۀ اف ــتند، و آزاد از کلی ــادی هس اقتص
ــاِن ضــرورت و آزادی دوران ماســت.   ــی اســت«( بی ــۀ طبقات ــه جامع ب

انقــالب« کــه بازتــاب واقعیــت  دوم، در ســند »اســتراتژی و راه 
بــوده و صحیــح اســت، جملــه ای هســت کــه تکــرار عــادت وار 
ــد  ــن کــه التقــاط ایجــاد نکنــد بای ــرای ای ادبیــات گذشــته اســت و ب
آن را توضیــح داد. گفتــه می شــود، نقطــه قــوت اســتراتژیک مــا 
ــوت  ــن اســت:»نقطه ق ــن چنی ــی ماســت«. اصــل مت ــت طبقات »ماهی
ــا  ــی ماســت. م ــت و ماهیــت طبقات ــه خصل ــوط ب ــا مرب اســتراتژیک م
ــر  ــی عص ــاد اساس ــه در آن تض ــم ک ــی می کنی ــه ای را نمایندگ جامع
ــد  از  ــد می کن ــر را تولی ــروز بش ــای ام ــۀ رنج ه ــه کلی ــرمایه داری ک س
میــان مــی رود. بــه ایــن ترتیــب، نیــروی انقــالب واقعــی و پیشــاهنگ 
کمونیســت آن، منافــع فــوری و درازمــدِت اکثریــت مــردم ایــن 
ــن  ــی از تعیی ــد ... یک ــی می کن ــان را نمایندگ ــر جه ــور و سراس کش
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ــن  ــِم ای ــا دارای عل ــه م ــت ک ــن اس ــا ای ــوت م ــاط ق ــن نق کننده تری
انقــالب واقعــی هســتیم و حــزب پیشــاهنگی داریــم کــه بــا اســتفاده 
ــن( معضــالت و ســختی های راه انقــالب  ــم )کمونیســم نوی ــن عل از ای
ــد. در  ــل می ده ــه تکام ــل و نقش ــده و راه ح ــر دی ــر و صحیح ت را بهت
ــوت  ــاط ق ــح از نق ــی صحی ــم، ارزیاب ــن عل ــدون اســتفاده از ای ــع ب واق
و ضعــف دشــمن و نیروهــای انقــالب ممکــن نیســت.« )از ســند 
  )cpimlm.org ــایت ــترس در س ــل دس ــالب. قاب ــتراتژی- راه  انق اس

متــن فــوق، در جایــی کــه تاکیــد می کنــد، »نقطــه قــوت اســتراتژیک 
ــن  ــد ای ــی ماســت« می توان ــت طبقات ــت و ماهی ــه خصل ــوط ب ــا مرب م
ــان  ــروزی م ــا، پی ــی م ــداری طبقات ــا جانب ــه گوی ــد ک درک را بده
در جنــگ انقالبــی را ممکــن می کنــد. بالفاصلــه جملــۀ درســتی 
نمایندگــی  را  جامعــه ای  »مــا  می گویــد،  و  می کنــد  اضافــه  را 
ــی رود«. در  ــان م ــر ... از می ــی عص ــاد اساس ــه در آن تض ــم ک می کنی
واقــع، ایــن کــه مــا نماینــدۀ حــل مثبــت تضــاد اساســی ســرمایه داری 
هســتیم )هــدف و برنامــۀ آن را داریــم و برایــش بــه طــور منظــم کار 
ــه  ــا می باشــد و ب ــی« م ــداری طبقات ــه و اســاس »جانب ــم( پای می کنی
ایــن دلیــل می توانیــم منافــع همــه ســتمدیدگان و استثمارشــوندگان 
را نمایندگــی کنیــم. مــا دارای علمــی هســتیم کــه قــادر بــه شــناخت 
از واقعیــت و تغییــر آن اســت. بــا ایــن راه حــل اســت کــه می توانیــم 
منافــع ســتمدیدگان و استثمارشــوندگان را نمایندگــی کنیــم. در 
ــف  ــی تعری ــداری طبقات ــا جانب ــودن ب ــت ب ــم، کمونیس ــنتز قدی س
می شــد. گاه بــه ایــن شــکل بیــان می شــد کــه، »مــا نماینــده 
ــده حــل  ــا کمونیســتیم و نماین ــه م ــی ک ــا هســتیم« در حال پرولتاری
مثبــت تضــاد اساســی ســرمایه داری هســتیم و بــه ایــن علــت، منافــع 
ــریت را  ــت کل بش ــتمدیدگان و در نهای ــه س ــا و هم ــی پرولتاری رهای
ــری  ــالب پرولت ــک انق ــان ی ــد، انقالبم ــی تردی ــم. ب ــی میکنی نمایندگ
اســت امــا نــه بــه ایــن علــت کــه جانبــدار طبقــۀ پرولتاریاســت بلکــه 
ــه اش حــل تضــاد اساســی ســرمایه داری و  ــه وظیف ــت ک ــن عل ــه ای ب
تمــام تبــارزات چهارگانــۀ آن اســت )چهــار کلیــت( و بــه ایــن معنــا، 
انقــالب مــا خصلــت طبقاتــی پرولتــری دارد. متــن ســند »اســتراتژی، 
ــن  ــن ای ــد، در عی ــد میکن ــتی تاکی ــه درس ــران« ب ــالب در ای راه انق
ــه را  ــام جامع ــا تم ــری اســت ام ــالب پرولت ــک انق ــا ی ــالب م ــه انق ک
ــک  ــدی دینامی ــالب،  فرآین ــن انق ــد. ای ــا می کن از تضــاد اساســی ره
ــم  ــتم دارد و ه ــت س ــگاه تح ــم جای ــا در آن ه ــه پرولتاری ــت ک اس
ــی و  ــر بورژوای ــت از عص ــده گذش ــا نماین ــریت را. م ــده بش ــا کنن ره
ــن  ــه ورای ای ــن ب ــی هســتیم. رفت ــق حــق بورژوای ــه ورای اف ــن ب رفت
ــت.  ــی« نیس ــداری طبقات ــرات« و »جانب ــه »دل و ج ــته ب ــق وابس اف
ــه  ــت ک ــی اس ــا از ضرورت ــی م ــه درک علم ــته ب ــه وابس ــش از هم بی
در ایــن برهــه در مقابــل جامعــه بشــری قــرار دارد. و »دل و جــرات« 
ــن درک  ــا از ای ــی« م ــداری طبقات ــی« و »جانب ــات طبقات و »احساس
ــه همیــن خاطــر رشــد یابنــده و بالنــده اســت. علمــی برخــوردار و ب

ســوم، در یکــی از اســناد پلمیکــی درونــی )2018( می گوییــم: 
»بســیاری از کمونیســت های جهــان، از جملــه رهبــری اتحادیــه 
از  می خواســتند  و  داشــتند  دوســت  را  مائــو  هــا،  کمونیســت 
ــتیم.  ــو داش ــاع از مائ ــام دف ــواع و اقس ــع، ان ــد. در واق ــاع کنن او دف
ــن  ــد. ای ــاع می کردن ــو دف ــاوت از مائ ــه ای متف ــر پای ــک ب ــر ی ــا ه ام
ــار  ــی آث ــاع از برخ ــه دف ــدند ب ــدود می ش ــر مح ــا حداکث »دفاع« ه
ــاع از  ــال، دف ــور مث ــه ط ــات وی. ب ــم و خدم ــی مفاهی ــا برخ ــو ی مائ
تئــوری جنــگ خلــق، انقــالب دموکراتیــک نویــن، ســه ســالح 

ــۀ  ــد از هم ــه بای ــد(. البت ــه متح ــش، جبه ــا)حزب، ارت ــزه آس معج
ــات،  ــب اوق ــو، اغل ــن« مائ ــا »مدافعی ــاع می شــد. ام ــم، دف ــن مفاهی ای
مفاهیــم مائوئیســتی را قلــب ماهیــت داده و بــه دلخــواه تفســیر 
ــد  ــه متح ــوم جبه ــا« مفه ــت ه ــن »مائوئیس ــی از ای ــد. برخ می کردن
مائــو را تبدیــل بــه یــک خــط ســازش بــا بــورژوازی کردنــد.«

ایــن ســند کــه اساســا صحیــح بــوده و نقــش مهمــی در خــط کشــی 
ــزب  ــتی« درون ح ــم دترمینیس ــتی »رئالیس ــِش رویزیونیس ــا گرای ب
داشــت، در بیــان کامــل و صحیــح واقعیــت قاصــر اســت. زیــرا، وجــود 
ــا را  ــو را کــه جریان هــای رویزیونیســتی آنه اشــتباهات فرعــی در مائ
ســکوی پــرش خــط خــود کردنــد و می کننــد، نادیــده گرفتــه اســت. 

ــا  ــه ب ــو در مقایس ــان از مائ ــاع آواکی ــد، » دف ــه می گوی ــند در ادام س
»دفــاع« دیگــران از مائــو، کیفیتــا متفــاوت بــود. فقــط دفــاع آواکیــان 
ــه  ــد. ب ــتی ش ــالب کمونیس ــم و انق ــاع از مارکسیس ــه دف ــل ب تبدی
ــو  ــاع از مائ ــع در دف ــان در آن مقط ــه آواکی ــت، کاری ک ــن عل همی
انجــام داد، بــرای سرنوشــت کمونیســم فــوق العــاده مهــم بــود و ُبــرد 
ــود.« ــو ب ــاع از مائ ــان دف ــم آواکی ــش مه ــن نق ــت. اولی ــی داش تاریخ
ــو و  ــتباهات مائ ــد اش ــامل نق ــاع« ش ــن »دف ــد ای ــا نمی گوی ام
ــح  ــا صحی ــی عمدت ــو خط ــط مائ ــود. خ ــز ب ــا نی ــت از آنه گسس
بــود امــا دارای اشــتباهات فرعــی مهــم بــود کــه آواکیــان عــالوه بــر 
ــز تشــخیص داد و  ــتباهات را نی ــن اش ــو، ای ــی از خــط مائ ــاع علم دف
ــِی  ــل کیف ــان در ح ــی از کار آواکی ــش، بخش ــن کوش ــرد. ای ــد ک نق
ــود  ــم موج ــۀ کمونیس ــدا در بدن ــه از ابت ــت ک ــی اس ــاد حیات آن تض
ــم  ــه کمونیس ــم ب ــک کمونیس ــۀ تئوری ــل آن، کل بدن ــا ح ــود و ب ب
ــاد  ــِی تض ــل کیف ــل ح ــنتزنوین حاص ــت. »س ــل یاف ــن تکام نوی
مهمــی اســت کــه در کمونیســم، از ابتــدا تــا نقطــه تکاملــی 
ــرد  ــان روش و رویک ــاد می ــت: تض ــود داش ــی اش وج کنون
ــه در  ــب آن ک ــی جوان ــا برخ ــم ب ــی کمونیس ــا علم اساس
ــتند.«  ــرار داش ــح ق ــا صحی ــۀ اساس ــن جنب ــا ای ــرت ب مغای
ــه نقــل از شــش قطعنامــه مصــوب کمیتــه مرکــزی آر ســی پــی(. )ب

ــدی  ــتی« مرزبن ــش »پوپولیس ــا گرای ــه ب ــی ک ــند، جای ــن س در همی
می کنــد، بــه تاثیــرات مفاهیمــی کــه مائــو معرفــی کــرد و در 
جنبــش مائوئیســتی نفــوذ بســیار داشــته اســت اشــاره ای نمــی  کنــد. 
بــه طــور مثــال، »مشــی تــوده ای« کــه مائــو آن را بــه ایــن صــورت 
تعریــف می کــرد کــه، بایــد افــکار توده هــا را گرفــت و کاه را از گنــدم 
جــدا کــرد )ســره ناســره کــرد( و ایده هــای صحیــح را فشــرده کــرد 
و بــه صــورت خــط بــه توده هــا بازگردانــد )نقــل بــه معنــی از مائــو(. 
ــت و  ــه اس ــه گرایان ــتی و تجرب ــی پوپولیس ــت شناس ــک معرف ــن ی ای
ــه خــودی  ــه طــور خــود ب معنایــش ایــن اســت کــه افــکار صحیــح ب
ــزد توده هــا موجــود اســت و فقــط بایــد آنهــا را یافــت و ســپس  در ن
ــح  ــد تصری ــرد. بای ــان ک ــرد و سنتزش ــدا ک ــب نادرستشــان را ج جوان
کــرد، بــا وجــود آنکــه مائوتســه دون چنیــن مفهــوم نادرســتی را وارد 
ــی  ــن روش ــا چنی ــز ب ــوِد وی هرگ ــا خ ــرد، ام ــتی ک ــش کمونیس جنب
ــت و  ــت نیاف ــی اش دس ــای علم ــح و تئوری ه ــی صحی ــط مش ــه خ ب
ــی  ــد. کاف ــت یاب ــا دس ــه آن ه ــق ب ــن طری ــت از ای ــوال نمی توانس اص
اســت نگاهــی بــه بدنــۀ وســیع تئوری هــای علمــِی کمونیســتی 
وی نــگاه کنیــم تــا ایــن واقعیــت را دریابیــم. بــه طــور مثــال،  
ــورژوازی  ــدرت رســیدن ب ــه ق ــق، تشــخیص ب ــای جنــگ خل تئوری ه
نویــن در شــوروی کــه اولیــن کشــور سوسیالیســتی در تاریــخ بــود و 
متعاقــب آن احیــای ســرمایه داری در آن کشــور، ضــرورت مبــارزه بــا 
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ــت  ــود و گسس ــیده ب ــدرت رس ــه ق ــوروی ب ــه در ش ــمی ک رویزیونیس
ــن، تشــخیص  ــه وجــود آوردن جنبــش کمونیســتی نوی ــرای ب از آن ب
آنکــه در سوسیالیســم کمــاکان طبقــات و مبــارزۀ طبقاتــی وجــود دارد 
و امــکان رجعــت بــه ســرمایه داری هســت و تاکیــد بــر ضــرورت ادامــۀ 
ــا. و بســیاری مفهــوم ســازی های  ــوری پرولتاری انقــالب تحــت دیکتات
ــوده ای«  ــِط »مشــی ت ــوم غل ــان مفه ــا، آواکی ــر. ام ــم دیگ بســیار مه
ــدن اشــتباهات  ــع، دی ــد کــرده اســت و در واق را در مائوتســه دون نق
ــر  ــات فناناپذی ــاع علمــی وی از خدم فرعــی مائوتســه دون نتیجــۀ دف
ــوده اســت.   ــه تکامــل تئــوری و پراتیــک کمونیســم ب مائوتســه دون ب

 
چهــارم، پلنــوم نهــم }آذر 1394 { در گسســت مــا از درک التقاطــی 
ــه  ــم و ب ــنتزنوین کمونیس ــا س ــه ب ــه در رابط ــه ای ک ــبی گران و نس
ــتیم،  ــار آن داش ــوان معم ــه عن ــان ب ــش آواکی ــناخت نق ــمیت ش رس
ــت  ــوان »گسس ــت عن ــوم تح ــن پلن ــند ای ــود.  س ــده ب ــن کنن تعیی
ضــروری و آزادی مــا در حفــظ جهــت گیــری اســتراتژیک« در ســایت 
حــزب موجــود اســت. امــا مهــم اســت کــه فراتــر رفتــه و نقــد التقــاط 
را بــه ســطح نقــد زیربنــای اپیســتمیک ارتقــاء دهیــم و بپرســیم، ایــن 
التقــاط چــه اســتداللی را در پــس ذهــن داشــت؟ آیــا ایــن گرایــش را 
داشــتیم کــه  تاییــد نقــش رهبــران در تکامــل تئــوری انقالبــی، غلــط 
اســت و تاکیــد بــر آن بیــان نادیــده گرفتــن نقــش تــوده هاســت؟ یــا 
ــل  ــان در تکام ــر نقــش آواکی ــد ب ــا تاکی ــه ب از آن هــراس داشــتیم ک
ــا تاکیــد  ــه »کیــش شــخصیت« شــویم؟ آی ــن متهــم ب کمونیســم نوی
بــر نقــش مارکــس یــا دارویــن هــم اتهــام »کیــش شــخصیت« را بــر 
می انگیــزد؟ اگــر خیــر، چــرا؟ و در مقابــل چنیــن حمالتــی چــه بایــد 
کــرد؟ کرنــش یــا مبــارزۀ اصولــی فعــال؟ اگــر مولــِف یــک علــم و علــم 
ــه توســط وی، نفــوذ و شــهرت گســترده نداشــته باشــد،  تکامــل یافت
نبایــد حقیقــت علمــی آن را بــه رســمیت شــناخت؟ آیــا ناگفتــه و بــه 
ــت«  ــت اس ــدۀ حقیق ــن کنن ــدرت تعیی ــش »ق ــودآگاه گرای ــور ناخ ط
عمــل نمی کــرد؟ نســبی گرایــی چــه نقشــی در ایــن التقــاط داشــت؟ 

جمعبنــدی مــا آن اســت کــه نســبی گرایــی نقــش بیشــتری در ایــن 
التقــاط داشــت. بــه طــور مثــال، ایــن گفتــۀ آواکیــان کــه »ســنتزنوین 
ــن  ــه ای ــد ب ــر می ش ــط تعبی ــه غل ــت« ب ــل اس ــه تکام کاری در پروس
ــک  ــی تئوری ــت. ناتوان ــده اس ــم نش ــی در عل ــش قطع ــوز جه ــه هن ک
نیــز مانــع مهمــی بــود. نداشــتن ابزارهــای علمــی بــرای تخمیــن یــک 
پیشــروی علمــی و ندانســتن اینکــه چگونــه می تــوان آن را محــک زد 
در ایــن التقــاط بــی تاثیــر نبــود. هنگامــی کــه علمــی ظهــور می کنــد، 
ــل  ــدم تمای ــث ع ــود. باع ــدن آن می ش ــع از دی ــک مان ــی تئوری ناتوان
قــوی بــه قبــول کــردن و جنگیــدن بــرای چیــزی می شــود کــه یــک 
ــر شــمردیم  ــاال ب ــه در ب ــر ک ــای دیگ ــی اســت. گرایش ه ــل کیف تکام
ــا  ــد و ب ــل می کردن ــوزون، عم ــون و نام ــبت های گوناگ ــه نس ــز ب نی
یکدیگــر هــم پوشــانی داشــتند. رفیــق آواکیــان تحلیــل مهمــی از هــم 
ــد:  ــد و می نویس ــف می کن ــتمیک مختل ــای اپیس ــانِی گرایش ه پوش
»التقــاط اغلــب همــراه اســت بــا "بســته بنــدِی" آگنوستیســم، 
نســبی گرایــی، امپریسیســم و پراگماتیســم و در عرصــه سیاســی 
همــراه اســت بــا رویزیونیســم و رفرمیســم )اغلــب در شــکل جنبــش 
ــه  ــه ب ــی ک ــا زمان ــز!( حت ــچ چی ــی هی ــدف نهای ــز ه ــه چی هم
ــود«  ــام می ش ــردن آن انج ــه ک ــع وارون ــا در واق ــم ام ــام کمونیس ن
)آواکیــان. بحــران در فیزیــک(. گــزارش پلنــوم نهــم، در جمعبنــدی از 
فعالیت هــای حــزب، مشــخصا در رابطــه بــا »هشــت مــارس« و »بــذر« 
ــی  ــکاالت را ردیاب ــن اش ــان های ای ــش 88 نش ــری در جنب و دخالتگ

ــد. ــه بودن ــک مجموع ــف ی ــب مختل ــه جوان ــکاالتی ک ــد. اش می کن
در گــزارش پلنــوم نهــم و در اســناد دیگــر، بــه درســتی در نقــد خــط 
ــه،  ــم ک ــد می کنی ــش 88 تاکی ــان در جنب ــری م ــک دخالتگ و پراتی
غایــب بــزرگ در دخالتگــری مــا در آن جنبــش پیــش نگذاشــتن بدیل 
انقالبــی مــان، دولتــی کــه بــا ســرنگونی ایــن دولــت از طریــق انقــالب 
ــی  ــتن نیروی ــا داش ــا ب ــود. حت ــرد، ب ــم ک ــرار خواهی ــتی برق کمونیس
ــن  ــاره ای ــزار چ ــر و ه ــد تدبی ــا ص ــت ب ــدان، می بایس ــک در می کوچ
ــم و ....  ــن کار را می کردی ــط همی ــم و فق ــر می کردی ــل را فراگی بدی

ــدون پیــش  ــم کــه ب ــه درســتی در نقدهایمــان تاکیــد کــرده ای ــا ب م
گذاشــتن ایــن بدیــل و جلــب و جــذب پیشــروان بــه ســمت آن، هرگــز 
ــک  ــی دینامی ــه و عامل ــی جامع ــه سیاس ــی از صحن ــم بخش نمی توانی
ــا  ــح اســت. ام ــد کامــال صحی ــن نق ــده در آن شــویم. ای ــر دهن و تغیی
ضــروری اســت کــه نقــد را بــه ســطح روش و رویکــرد، بــه ویــژه بــه 
ــه  ــم ک ــم. می دانی ــاء دهی ــرورت و آزادی« ارتق ــان »ض ــک می دینامی
ــرورت  ــخیص ض ــط در تش ــت: »آزادی فق ــس نوش ــد انگل ــو در نق مائ
نیســت بلکــه در تغییــر آن اســت«. فقــط نیمــۀ اول را دیــدن، بــه معنی 
رهــا کــردن فرآینــد تبدیــل آگاهانــۀ »ضــرورت« بــه »آزادی« در نیمــه 
راه اســت. جلــو گذاشــتن بدیــل انقــالب کمونیســتی، نقشــه راه 
آن و حــزب رهبــری کننــدۀ انقــالب، پیــکان دخالــت گــری مــا 
در هــر جنبشــی اســت و غافــل مانــدن از آن، بــه معنــی تغییــر نــدادن 
ــت  ــن اس ــت. ای ــه هس ــه ک ــه آن چ ــن دادن ب ــی و ت ــۀ سیاس صحن
زیربنــای فلســفِی پیــش نگذاشــتن بدیــل انقــالب کمونیســتی و نقشــه 
راه رســیدن بــه آن و جامعــه سوسیالیســتی نویــن و مختصــات آن، بــه 
طــور کلــی و مســتمر و بــه ویــژه در بطــن مبــارزات بــزرگ سیاســی. 
ــن  ــی در بهتری ــودن و کار انقالب ــی ب ــا، انقــالب و انقالب ــن ه ــدون ای ب
حالــت بــی معنــا و فعالیــت هایمــان در نهایــت یــک صفــر بزرگ اســت.

نیمــه کاره بــه »ضــرورت و آزادی« پرداختــن در هــر ســطح از 
ــده را از  ــکان دهن ــال ت ــک مث ــار اســت. ی ــه ب ــالب فاجع پیشــبرد انق
ــه  ــی ب ــد ول ــر شــما انقــالب کنی ــان بشــنویم: »اگ ــق آواکی ــان رفی زب
ــری را  ــام دیگ ــد و نظ ــت نکنی ــتم  گسس ــکال از سیس ــکلی رادی ش
ــار  ــا فش ــد، ب ــن آن نکنی ــد جایگزی ــی باش ــده ماندن ــا دوام و زن ــه ب ک
ــا آن  ــه ب ــر آگاهان ــد شــد... اگ ــه کشــیده خواهی ــه درون نظــام کهن ب
گسســت نکنیــد و دســت بــه انقالبــی بــرای ریشــه کــن کــردن کامــل 
نظــام ســرمایه داری نزنیــد و آن را بــا سوسیالیســم و راه پیشــروی بــه 
ــد، ...  ــن نکنی ــان جایگزی ــر جه ــم در سراس ــتقرار کمونیس ــوی اس س
جهــان کهنــۀ موجــود شــما را درون خــود ادغــام کــرده و یــا ُخردتــان 
ــا  ــد ی ــی را ایجــاد کنی ــۀ امن ــد منطق ــالش کنی ــر ت ــرد. اگ ــد ک خواه
دنبــال راه هائــی باشــید کــه بتوانیــد مســتقل از نظــام جهانــی عمــل 
کنیــد، نظــام جهانــی یــا زنــده زنــده شــما را خواهــد خــورد یــا ماننــد 
تفالــه ای بــه بیــرون پرتــاب خواهــد کــرد. ممکنســت تــا مدتــی تبدیــل 
بــه یــک خــالف جریــان نــه چنــدان مهــم شــوید امــا اگــر هــم بطــور 
ــام  ــای نظ ــرد و دینامیک ه ــط عملک ــوید توس ــرنگون نش ــی س سیاس
جهانــی غــرق شــده و دیــر یــا زود زنــده زنــده خــورده خواهیــد شــد.«

حتــا قبــل از کســب قــدرت سیاســی در نتیجــۀ پیــروزی انقــالب، در 
نیمــه راه رهــا کــردن »ضــرورت و آزادی« بــا دینامیــک مشــابهی عمل 
ــا در  ــر می دهــد ی ــد و ماهیــت یــک حــزب کمونیســت را تغیی می کن
بهتریــن حالــت آن را بــه یــک جریــان بــه درد نخــور تبدیــل می کنــد. 
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ــا  ــان را ب ــج م ــغ و تروی ــریات و کال تبلی ــخن های نش ــم، سرس پنج
ــِل  ــت اص ــه کاربس ــم. ب ــک بزنی ــده« مح ــی ش ــرد غن ــد ک ــه بای »چ
ــه ســتم  ــه علی ــی ک ــوده های ــان ت ــه می ــرون« ب ــردن آگاهــی از بی »ب
ــایی  ــون دارد: شناس ــب گوناگ ــوند، جوان ــد می ش ــود بلن ــتثمار خ واس
ــن  ــش گرفت ــه چال ــا را ب ــا و آنه ــان توده ه ــط در می ــای غل گرایش ه
ــی در  ــردن آگاه ــد؛ ب ــر دهن ــود را تغیی ــکار خ ــالب، اف ــرای انق ــا ب ت
ــم انقــالب  ــه عل ــه مثاب ــن و ضــرورت درک آن ب ــورد کمونیســم نوی م
و فراگرفتــن کاربســت ایــن علــم در حــل معضــالت و مشــکالت 
ــاز کــردن راه انقــالب؛ گذاشــتن معضــالت انقــالب  ســازمان دادن و ب
ــن  ــد. ای ــر دوش بگیرن ــا مســئولیت حــل آن هــا را ب ــل توده هــا ت مقاب
ــن  ــر شــوند. بزرگتری ــد برجســته ت ــا بای موضوعــات، در نوشــته های م
ــه  ــکار کهن ــرق در اف ــردم غ ــای م ــه توده ه ــت ک ــن اس ــل ای معض
ــالب  ــمت انق ــه س ــش ب ــتند و گرای ــم هس ــد کمونیس ــه و ض و خراف
ــا  ــان، دائم ــر جه ــران و سراس ــردم در ای ــای م ــد. توده ه ــردن ندارن ک
ــورش و  ــن ش ــدون ای ــد و ب ــورش می کنن ــتثمار ش ــتم و اس ــه س علی
ــن  ــن وصــف، ای ــا ای ــود. ب ــی در کار نخواهــد ب مقاومــت، هرگــز انقالب
ــه  ــه حســاب گرایــش ب ــوان ب ــوز نمی ت شــورش ها و مقاومت هــا را هن
انقــالب گذاشــت. اوضــاع در حــوزۀ روشــنفکری هــم خــوب نیســت. 
ــورانه  ــنفکران جس ــی از روش ــد بزرگ ــن، درص ــش از ای ــرن پی ــم ق نی
ــروف  ــول مع ــه ق ــیدند و ب ــش می کش ــه چال ــود را ب ــت موج وضعی
زبــان سرخشــان ســر سبزشــان را بــر بــاد مــی داد، امــا اکنــون بیــش 
ــم  ــا ه ــتم ب ــب« سیس ــاول از »مواه ــده اند و در تن ــخ ش ــدازه مس از ان
مســابقه می دهنــد. مســاله خیلــی ســاده اســت: عــوض کــردن 
ــکار  ــا اف ــه ب ــی ک ــی الزم دارد و مردم ــگ انقالب ــم، جن ــام حاک نظ
ــنفکرانش  ــی از روش ــش بزرگ ــده اند و بخ ــموم ش ــام  مس ــن نظ همی
ــوند،  ــازی داده می ش ــط آن ب ــا توس ــتند ی ــتم هس ــت سیس همدس
ــه  ــم ک ــم بیرح ــن خص ــا ای ــرد ب ــدان نب ــد در می ــز نمی توانن هرگ
بســیار پیچیــده و ســازمان یافتــه عمــل می کنــد، پیروزشــوند. 
ــج نوشــتاری و  ــد در تبلیــغ و تروی ــی هســتند کــه بای این هــا معضالت
شــفاهی طــرح شــوند و در بیــان صریــح آنهــا کوتاهــی جایــز نیســت. 
اهمیــت  فکــری  جنــگ  نویــن،  کمونیســم  ترویــج  و  تبلیــغ  در 
همــه  از  ســنتزی  نویــن  کمونیســم  دارد.  کننــده  تعییــن 
جنــگ  از  بایــد  بنابرایــن،  اســت.  معاصــر  فکــری  جنگ هــای 
ــم. ــتفاده کنی ــن اس ــم نوی ــم کمونیس ــی و تعلی ــرای معرف ــری ب فک

ــگام  ــد هن ــن را بای ــم نوی ــج کمونیس ــغ و تروی ــی از تبلی ــش بزرگ بخ
دخالتگــری در جنبــش هایــی کــه حــول گســل های مهــم برانگیختــه 
ــی  ــت عین ــان واقعی ــر، می ــارت دیگ ــه عب ــم. ب ــام دهی ــوند انج می ش
ــم.  ــرار کنی ــاط برق ــی ارتب ــتی انقالب ــی کمونیس ــری ذهن و دخالتگ
تشــدید تضادهــا و بحران هــای سیســتم در گســل های مختلــف 
ــاله »معضــل چیســت و راه حــل چیســت«  ــوند و  مس فشــرده می ش
ــت  ــن عینی ــد ای ــا بای ــد. م ــه می آورن ــه صحن ــی ب ــور عین ــه ط را ب
ــان  ــوری را در می ــود و تئ ــکار ش ــق آن آش ــا عم ــم ت ــزه کنی را تئوری
ــردن  ــر ک ــه فک ــردم را مشــتاق و کنجــکاو ب ــم. م ــر کنی ــردم فراگی م
ــت  ــقاق مثب ــه آن، انش ــی ب ــخ گوی ــول پاس ــم و ح ــاره آن کنی در ب
ــتر  ــر بس ــن را ب ــم نوی ــر، کمونیس ــارت دیگ ــه عب ــم. ب ــاد کنی ایج
ــا ایــن خــط وارد  ــم. اگــر ب ــه میــدان بیاوری واقعیت هــای اجتماعــی ب
ــن و پیشــروترین کســانی را  ــی بشــویم بهتری ــا اوضــاع کنون ــش ب کن
ــه  ــه ســتم و اســتثمار ب ــش ب ــن گســل ها و در واکن ــا فشــار ای ــه ب ک
ــه  ــالب ن ــه »انق ــل ک ــا راه ح ــه تنه ــم ب ــد را می توانی ــدان می آین می
چیــزی کمتــر« اســت و تنهــا حزبــی کــه ایــن راه حــل را ســازماندهی 

میکنــد جلــب و جــذب کنیــم. پــس، در پیــش بــرد مبــارزات 
پراتیکــی، جهــت عمــده عبارتســت از تاثیــر گــذاری و جــذب و 
تعلیــم افــراد بــه کمونیســم نویــن و متشــکل کــردن آن هــا در حــزب.

اهمیت نقد ما به خودمان در چیســت؟ 

ــی  ــتن فروتن ــانۀ داش ــت. نش ــس« نیس ــه نف ــتباهات، »تزکی ــد اش نق
ــت  ــط اس ــر از آن، مرتب ــا مهمت ــت. ام ــری اس ــجاعت فک ــی و ش علم
بــا داشــتن رویکــرد علمــی و جــدی بــه کار پیچیــده و بزرگــی 
کــه پیــش می بریــم. اشــتباه کــردن همیشــه بخــش الینفکــی 
ــه  ــت هم ــردن در طبیع ــتباه ک ــود. اش ــد ب ــا خواه ــای م از تالش ه
ــن  ــده تری ــه پیچی ــی ک ــگ طبقات ــت و در جن ــری اس ــای بش تالش ه
ــه از  ــا ن ــردن حتمــی اســت. م ــه انســانی اســت اشــتباه ک ــر جامع ام
ــوان  ــد ت ــا بای ــا. ام ــالح خطاه ــه از اص ــیم و ن ــردن می ترس ــا ک خط
ــده و  ــتری دی ــرعت بیش ــا س ــتباهات را ب ــه اش ــم ک ــدا کنی آن را پی
ــتراتژیک  ــِی اس ــرات منف ــه تاثی ــدی ک ــتباهات ج ــم، اش ــالح کنی اص
ــه ســمت  ــزرگ ب ــی ب ــۀ راهپیمای ــداوم پیروزمندان ــا ت ــم ت ــد نکنی دارن
ــم.  ــا و ســختی ها ممکــن کنی ــچ و خم ه ــان پی ــی را از می هــدف نهای
ــرد  ــتر روش و رویک ــه بیش ــه هرچ ــت ک ــه آن اس ــته ب ــن وابس و ای
ــم.   ــان کنی ــیوۀ تفکرم ــِی ش ــر حیات ــن را جوه ــم نوی ــی کمونیس علم

ــردن« -- چــه در ســطح  ــد ک ــاج نق ــا »خــود را آم ــد اشــتباهات ی نق
کلکتیــو حزبــی و چــه در ســطح مســئولیت های فــردی-- قــوۀ 
ــه  ــی ب ــد. از درون آن »آزادی« یعن ــاد می کن ــرفت ایج ــۀ پیش محرک
ــرون  ــت بی ــای فرص ــدن دره ــاز ش ــیل ها و ب ــدن پتانس ــل درآم فع
می آیــد. در حــال حاضــر »آمــاج کــردن خــود، ایجــاد قــوه محرکــه« 
ــان را  ــته م ــط گذش ــی خ ــی و پراتیک ــماندهای« تئوریک ــی »پس یعن
ــم و  ــز می کنی ــه و متمای ــایی، مقایس ــی شناس ــم. وقت ــایی کنی شناس
بــه طــور علمــی آن هــا را تجزیــه و تحلیــل کــرده و نشــان می دهیــم 
قــوۀ  عمــل می کننــد  اشــتباه  ارتــکاب  در  هایــی  چــه کشــش 
ــی کل حــزب.  ــرای پیشــرفت و دگرگون محرکــه ای ایجــاد می کنیــم ب
ــوط و  ــت از خط ــران را در گسس ــم دیگ ــن روش می توانی ــا ای ــط ب فق
ــی  ــا برخ ــد. ام ــتباه می کنن ــه اش ــم. هم ــری کنی ــط رهب ــرات غل تفک
ــوه  ــه ق ــل ب ــد اشــتباهات خــود را تبدی ــد اصــالح خــط و نق می توانن
ــا  محرکــه بکننــد و برخــی دیگــر نمی تواننــد. آنهــا کــه می تواننــد، ب
ــه راه  ــه ب ــرای اصــالح اشــتباهات مجموع ــه ای ب ــوۀ محرک ــن کار ق ای
ــای  ــه نیروه ــم ک ــه روی رویزیونیس ــذ ب ــع مناف ــد و در واق می اندازن
ــت:  ــن اس ــدف ای ــد. ه ــد می بندن ــود می کن ــالب را ناب ــروی انق پیش
ــالب در  ــی« در حــزب  و انق ــری و عمل گسســت از »پســماندهای فک
ــردن راه  ــاز ک ــزب و ب ــراد ح ــک اف ــک ت ــزب و ت ــر کل ح ــیوۀ تفک ش
بــرای تعلیــم یــک نســل کامــل از کمونیســت های انقالبــی بــر اســاس 
ــای  ــن انقالب ه ــوج نوی ــاهنگان م ــوان پیش ــه عن ــن ب ــم نوی کمونیس
کمونیســتی در جهــان. ایــن رویکــرد کامــال مرتبــط بــا آن اســت کــه 
مــا فرماندهــان اســتراتژیک کل پروســه انقــالب کمونیســتی هســتیم؛ 
کامــال مرتبــط بــه آن اســت کــه می خواهیــم پیشــاهنگ آینده باشــیم. 
ــرای درک کمونیســم  از آن جــا کــه درک عمیــق ضــرورت و آزادی ب
ــم. ــه آن بپردازی ــتر ب ــت بیش ــزی دارد الزم اس ــگاه مرک ــن جای نوی

ضرورت و آزادی

ــه  ــت و در جامع ــر در طبیع ــد تغیی ــن از فرآین ــناخت یافت ــرای ش ب
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ــی،  ــالب اجتماع ــق انق ــان« در تحق ــک انس ــش دینامی ــانی و »نق انس
مهــم اســت کــه درکــی صحیــح و عمیــق از رابطــۀ »وحــدت 
ــل  ــنتز و تکام ــیم. س ــته باش ــرورت داش ــان آزادی و ض ــداد« می اض
بیشــتر »ضــرورت و آزادی« خدمــت بــزرگ آواکیــان بــه ماتریالیســم 
ــی  ــه برخ ــه ب ــن زمین ــق در ای ــث عمی ــرای بح ــت. ب ــک اس دیالکتی
ــرد.  ــوع ک ــوان رج ــت و آزادی« می ت ــد »دول ــان، مانن ــار آواکی از آث
)6( آواکیــان در ســند »رئــوس ســنتزنوین« )آواکیــان. 2015( در 
ــد و  ــرار می ده ــوع را ق ــن موض ــدا ای ــرد«، ابت ــش »روش و رویک بخ
ــگاه رابطــۀ  ــر جای ــای مهــم خــودش، ب ــِل یکــی از گفته ه ــاز نق ــا، ب ب
ــری  ــور و شــکل گی ــان »ضــرورت و تصــادف« در ظه ــی می دیالکتیک
ــه  ــد: »ن ــو می افکن ــی پرت ــی و اجتماع ــای طبیع ــا و فرآینده رخداده
ظهــور نــوع انســان و نــه تکامــل جوامــع انســانی تــا بدیــن لحظــه، از 
پیــش تعییــن شــده نبودنــد و مســیرهای از پیــش تعییــن شــده را طی 
ــد. هیــچ نیــروی مــاوراء طبیعــه ای کــه تمامــی ایــن مراحــل  نکرده ان
را پیــش بینــی و آنهــا را شــکل داده  باشــد وجــود نــدارد و نبایــد بــه 
طبیعــت و تاریــخ نقــش شــخصیت هوشــمند را داد. ایــن تحــوالت در 
عمــل متقابــل دیالکتیکــی میــان ضــرورت و تصــادف رخ می دهنــد و 
در مــورد انســان در عمــل متقابــل دیالکتیکــی بیــن نیروهــای مــادی 
بنیادیــن و فعالیــت و مبــارزه آگاهانــه مــردم رخ می دهنــد.« )7(

ضــرورت و آزادی، ضــرورت و تصــادف بیــان ســاختار و حرکــت پیچیده 
و متضــاد واقعیــت )هرپدیــده یــا فرآینــدی(، و ابــزار تئوریــک درک این 
ســاختار و حرکــت و بــر ایــن مبنــا، دخالتگــرِی آگاهانــه در تغییــر آن 
اســت. »ضــرورت« اشــاره دارد بــه ســاختارهای یــک واقعیــت، حریــم 
و مســیرهای بالقــوه ممکنــی کــه در تغییــر و تکاملــش می توانــد طــی 
کنــد. »آزادی« عمدتــا اشــاره دارد بــه ظرفیــت و چشــم انداز موجــود 
ــه  ــر از آن ب ــراد و تعییــن کننــده ت ــوان اف ــه عن ــرای انســان )هــم ب ب
طــور اجتماعــی و کلکتیــو( کــه دســت بــه تغییــر و دگرگــون کــردن 
جامعــه و طبیعــت بزنــد. بــا درک واقعیــت مــادِی زیربنایی و شناســایی 
مجــاری و مســیرهای ممکــن تکامــل، می تــوان طبــق نقشــه ای 
ــه آزادی کــرد.  ــه، ضــرورت را در مســیرهای مطلــوب تبدیــل ب آگاهان
ــد. ــازی می کنن ــز نقــش ب ــات نی ــن مســیر، تصادف ــه در ای ــد ک هرچن

ــه طــرق بــی نهایــت متنــوع در مقابــل  در جامعــۀ بشــری ضــرورت ب
ــرد. یــک ســطح آن بســیار واضــح اســت: آدم هــا  ــرار می گی انســان ق
بایــد غــذا بخورنــد، تولیــد مثــل کننــد و محیــط خــود را تغییــر دهنــد 
وگرنــه از بیــن خواهنــد رفــت. مارکــس می گویــد، انســان ها در تولیــد 
ــل  ــوند. در مقاب ــدی می ش ــط تولی ــود وارد رواب ــای خ ــد بق و بازتولی
»ضــرورت« بقــاء، انســان ها بــا ایجــاد روابــط تولیــدی میــان خــود )که 
زیربنــای شــکل گرفتــن یــک جامعــه اســت( بــه »آزادی« می رســند. 
امــا بــا حــل یــک ضــرورت، ضرورت هــای دیگــر در مقابلشــان ســربلند 
می کنــد. بــا ایــن ضــرورت مواجــه می شــوند کــه ایــن روابــط چگونــه 
بایــد برقــرار شــوند؟ پایــۀ هــر شــکل از روابــط تولیــدی کــه در طــول 
تاریــخ اجتماعــی برقــرار شــده اســت، چــه بــوده اســت؟ درجــه رشــد 
ــار  ــه اختی ــتند، ب ــان ها نمی توانس ــن، انس ــدی. بنابرای ــای تولی نیروه
هــر نــوع روابــط تولیــدی کــه ممکنســت ایــده آل بــوده باشــد برقــرار 
کننــد و در هــر مقطــع، روابــط تولیــدی بــر مبنــای درجــه رشــد 
ــن رشــد،  ــه ای از ای ــد. در مرحل ــدی شــکل گرفته ان ــای تولی نیروه
ــن  ــد. ای ــود آم ــه وج ــتثماری ب ــط طبقاتی-اس ــاد رواب ــرورت ایج ض
ضــرورت خــودش، ضــرورت ایجــاد دولــت را بــه وجــود آورد. هنگامــی 
ــد و  ــد می کنن ــان( رش ــارت انس ــزار و مه ــدی )اب ــای تولی ــه نیروه ک

بــرای رشــد بیشــتر نیازمنــد تغییــر روابــط تولیــدی هســتند، انقــالب 
می شــود. بــه قــول مائــو ابــزار ایــن ضــرورت را »از زبــان انســان فریــاد 
می زننــد« )8( انقالب هــای پرولتــری ماننــد انقــالب روســیه و چیــن 
جهشــی بــزرگ در توانایــی انســان بــرای تغییــر کلکتیــو شــرایط مادی 
ــروری  ــای ض ــد. ابزاره ــع بودن ــان ها در آن جوام ــان انس ــط می و رواب
ــزب  ــری ح ــا و رهب ــوری پرولتاری ــت دیکتات ــر، دول ــن تغیی ــرای ای ب
ــرورت،  ــن ض ــه ای ــواب ب ــد ج ــد. هرچن ــت بودن ــاهنگ کمونیس پیش
ــتی  ــع سوسیالیس ــار آورد و در آن جوام ــه ب ــی ب ــای عظیم آزادی ه
ــه همــراه  ــر ک ــم ت ــه ســوی آزادی عظی ــه ب ــا توانســتند آگاهان توده ه
بــا گذشــتن از خــود جامعــه طبقاتــی بــه دســت خواهــد آمــد حرکــت 
ــه  ــز ب ــدی نی ــای جدی ــا ضرورت ه ــد. ام ــت می کردن ــد و حرک کنن
وجــود آمــد. ماننــد ضــرورت حفــظ دیکتاتــوری پرولتاریــا و ضــرورت 
حفــظ حــزب کمونیســت در جــاده کمونیســم و ضرورت هــای بســیار 
دیگــر کــه جــواب بــه آنهــا همیشــه جواب هــای درســت نبــوده اســت.

ــر  ــه ه ــت ک ــای آن اس ــه معن ــرورت و آزادی« ب ــداِد »ض ــدِت اض وح
معلولــی دارای  عللــی اســت. هــر رخــدادی، زمینــه و عللــی دارد. ایــن 
ــه  ــه فقــط در جامعــه بلکــه در طبیعــت نیــز صــادق اســت. ب اصــل ن
طــور مثــال گربه هــا نمی تواننــد بــه انســان تکامــل یابنــد. زیــرا، علــل 
ــدارد. امــا، گفتــن  ــه وجــود ن و زمینــۀ مــادی چنیــن تکاملــی در گرب
ایــن کــه هــر معلولــی دارای عللــی اســت، بــه معنــای آن نیســت کــه، 
ــود دارد و  ــا وج ــرای پدیده ه ــل ب ــیر تکام ــاده و مس ــک ج ــواره ی هم
همــواره بــه نتیجــه واحــدی می رســند. بلــه، هــر معلولــی دارای عللــی 
اســت امــا عامــل تصــادف و دخالتگــری انســان و چگونــه دخالتگــری 
انســان در فرآینــد تغییــر واقعیــت نیــز نقــش بســیار مهمــی در نتایــج 
امــر دارنــد. انقالب هــا شکســت می خورنــد، حتــا اگــر مســیر انقــالب 
ــای  ــرا، نیروه ــود. زی ــدادی ش ــم ح ــش عظی ــی و کوش ــت علم ــا دق ب
ــی  ــوادث طبیع ــد. ح ــی  کنن ــه کار م ــم روی جامع ــر ه ــی دیگ طبقات
ــره. در  ــوند و غی ــل آن ش ــزرگ در مقاب ــع ب ــه مان ــل ب ــد تبدی می توان
نتیجــه، در عیــن حــال کــه تغییــر جامعــه از طریــق انقالب کمونیســتی 
ــل  ــک ضــرورت عاجــل در مقاب ــی ی ــه طبقات ــه ورای جامع ــن ب و رفت
ــروز  ــان ام ــه و جه ــادِی آن در جامع ــۀ م ــت و پای ــری اس ــه بش جامع
موجــود اســت و علــِم چنیــن تغییــری وجــود دارد و نیروهــای ســازمان 
ــده و ســازمان  ــدارک دی ــه آن را ت ــه ای کــه نقشــه منــد و آگاهان یافت
می دهنــد هســتند، امــا هرگــز تضمیــن شــده نیســت. بــا ایــن وجــود 
مــا می جنگیــم چــون بایــد بجنگیــم. بایــد بــه ضــرورت خــالص شــدن 
ــه  ــم ک ــور علمــی می دانی ــه ط ــم و ب ــی جــواب دهی ــه طبقات از جامع
نــه  تنهــا امــری ضــروری و مطلــوب اســت بلکــه ممکــن نیــز هســت.

هــر درک دیگــری از ســاختار واقعیــت و پایه هــای تغییــر آن، مبنــای 
ــم  ــن ایدئالیس ــد. ای ــم می کن ــف را فراه ــکال مختل ــم، در اش ایدئالیس
کــه بعضــا بــه شــکل تفکــر شــبه- مذهبــی تبــارز می یابــد را در تاریــخ 
جنبــش کمونیســتی داشــته ایــم. شــکل افراطــی آن اظهــارات گونزالــو 
ــوده اســت کــه می گفــت، »مــاده« از هنــگام شــکل گیــری اش، در  ب
ــه ســمت کمونیســم در حرکــت  ــک مســیر از پیــش مقــدر شــده ب ی
بــوده اســت و باالخــره بــه آن جــا خواهــد رســید. )9( ایــن قدرگرایــی 
از نــوع کالســیک اســت. امــا شــکل های دیگــری از ایــن تفکــر نیــز در 
جنبــش کمونیســتی نفــوذ قابــل توجــه داشــته اســت کــه بــه شــکل 
»اجتنــاب ناپذیــر« بــودن یــا »حتمیــت« تحقــق جامعــه کمونیســتی 
فرمولــه شــده اســت. و زیربنــای ایــن اســتدالل، وجــود »ضــرورت« و 
حــل اجتنــاب ناپذیــر »ضــرورت« بــه ســمت »آزادی« اســت. نمونــۀ 
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ایــن شــیوۀ تفکــر ضــد علمــی، آجیــت )10( اســت کــه معتقــد اســت 
»ضــرورت در خــودش دارای حتمیــت نیــز هســت«. و هر نــوع مخالفت 
بــا »حتمیــت« )اجتنــاب ناپذیــری( را نســبی گرایــی فلســفی می دانــد. 

در واقــع، »حتمیــت« تفکــری اســت کــه از مارکسیســم علــم زدایــی 
ــن  ــد. ای ــکوالر می کن ــب س ــی مذه ــه نوع ــل ب ــرده و آن را تبدی ک
تفکــر مذهبــی در مــورد حرکــت مــاده و ســیر تکامــل تاریخــی 
جامعــه بشــری، در عیــن حــال متاثــر از اشــتباه های فرعــی در بدنــۀ 
تئوریــک مارکسیســم بوده انــد. مثــال در آثــار مارکــس و انگلــس 
ــان  ــم، انس ــا کمونیس ــه ب ــن ک ــد ای ــت مانن ــوان یاف ــی می ت عبارات
ــید.  ــد رس ــر آزادی خواه ــه عص ــرده و ب ــرک ک ــرورت را ت ــه ض عرص
ــود  ــه وج ــر ب ــای دیگ ــم، ضرورت ه ــه در کمونیس ــی ک )11( در حال
خواهــد آمــد و کمونیســم پایــان ضــرورت نیســت. امــا، ایــن عبــارات 
ــکیل  ــس را تش ــس و انگل ــری مارک ــالودۀ فک ــع ش ــه واق ــتباه، ب اش
ــرورت و آزادی  ــک ض ــرای دیالکتی ــه ب ــتمولوژی ای ک نمی دادند.اپیس
ــر ماتریالیســتی  ــی متصــور اســت غی در ســاختارهای اجتماعــی، پایان
اســت و زیــرآب درک ماتریالیســت دیالکتیکــی از حرکــت تضــاد 
ــی ایدئالیســتی  ــت گرای ــد، غای ــد. هرچن »ضــرورت و آزادی« را می زن
نــوع گونزالــو بــا »حتمیــت« گرایــی آجیــت کــه نســبی بــودن صحــت 
ــد،  ــی را نمی بین ــرفت علم ــق پیش ــن طری ــی و بدی ــای علم گزاره ه
ــه  ــد امــا هــر دو برآمــده از نوعــی رویکــرد شــبه مذهبــی ب متفاوت ان
علــم هســتند.  همانطــور که اشــاره شــد، در متــون تئوریک آمــوزگاران 
بــزرگ کمونیســم اشــتباهات فرعــی از نــوع گرایــش بــه غایــت 
ــه آموزش هــای  ــل ب ــان تبدی ــی موجــود اســت کــه در طــول زم گرای
ــرد  ــح ک ــد تصری ــا بای ــدند. ام ــت ها ش ــان کمونیس ــی در می متافیزیک
کــه  انهــا هیــچ وقــت نــگاه متافیزیکــی و ایســتا  بــه علــم، از جملــه 
ــورد گزاره هــای علمــی  ــا در م ــم کمونیســم را نداشــتند. درک آنه عل
ــس در  ــال، انگل ــور مث ــه ط ــود. ب ــت ب ــا درس ــم اساس ــرفت عل و پیش
اثــر معروفــش بــه نــام آنتــی دورینــگ، بــه وضــوح درک ایدئالیســتی 
ــت«  ــک »حتمی ــا متافیزی ــه ب ــد. در مقابل ــد می کن ــت« را نق »حتمی
ــی را  ــت« )13( علم ــاد و »قطعی ــی افت ــبی گرای ــه نس ــد ب )12( نبای
ــورد  ــی، در م ــرد علم ــتفاده از روش و رویک ــا اس ــرا، ب ــرد. زی ــی ک نف
هــر پدیــده و قــوای محرکــۀ آن می تــوان بــه شــناخت قطعــی دســت 
ــر قســمت  ــده ای )از ه ــر پدی ــا از ه ــت شــناخت م ــا، قطعی ــت. ام یاف
از مــاده متحــرک( نســبی اســت. چــون شــیوۀ موجودیــت مــاده، 
حرکــت و تغییــر و تداخــل بــا الیه هــای دیگــر مــاده اســت. 
ــد عــوض  ــا می توان ــده ای مرتب ــا از هــر پدی ــودن شــناخت م نســبی ب
ــۀ  ــر پای ــد، ب ــد و بای ــده میتوان ــا از هــر پدی ــی، شــناخت م شــود. یعن
اثبــات پذیــری علمــی)14( ، مرتبــا صحیــح تــر شــود. یعنــی، بــا تکیــه 
بــر حقایــق انباشــت و ثابــت شــده قبلــی، می تــوان پژوهــش بیشــتری 
ــن  ــت رســید و در ای ــری از ســاختار واقعی ــق ت ــه درک عمی ــرد و ب ک
فرآینــد، هــر آن چــه را در دانــش انباشــت شــدۀ قبلــی درســت نیســت 
ــاب  ــر بازت ــت را بهت ــاد و واقعی ــار نه ــت، کن ــت نیس ــر درس ــا دیگ ی
ــی انتهــا  ــر کــردن شــناختمان از پدیده هــا پروســه ای ب داد. عمیــق ت
ــودن  ــت نســبی ب ــت از حال ــام نمی شــود و هیچوق ــز تم اســت و هرگ
خــارج نمی شــود. از یــک ســو همــواره بایــد بــه دانــش انباشــت شــدۀ 
قبلــی تکیــه کــرد و از ســوی دیگــر، شــناخت پیشــین را بازبینــی کــرد 
ــرد  ــل ک ــان حاص ــت اطمین ــاختارهای واقعی ــا س ــاق آن ب ــا از انطب ت
ــا را  ــتند آنه ــت نیس ــل واقعی ــاب کام ــتند و بازت ــق نیس ــر منطب و اگ
اصــالح کــرد و نبایــد دگماتیســتی بــه آن چســبید یــا از طــرف دیگــر، 
ــی  ــی )یعن ــبی گرای ــتمولوژی نس ــه اپیس ــد ب ــک را نبای ــن دیالکتی ای

نمی دانــم حقیقــت چیســت و حقیقــت ســیال اســت و غیــره( رســاند.  

معانــی عملی درک ضرورت و آزادی

مســتقیما  آزادی  و  ضــرورت  رویکــرد  و  روش  تــر  عمیــق  درک 
ــتباهات در  ــز از اش ــا در پرهی ــدن م ــد ش ــا توانمن ــت ب ــط اس مرتب
مســیر انقــالب و پرهیــز از وقــت تلــف کــردن و بــه هــدر دادن 
صرفــا  ازادی  و  ضــرورت  از  صحیــح  درک  انقــالب.  انرژی هــای 
بلکــه  نیســت.  فلســفی  و  سیاســی  خطاهــای  از  پرهیــز  بــرای 
ــه کاربســت آن اســت.  ــی در ب ــز در گــروی توانای ــی نی پیشــرفت عمل
ــرای تعییــن  ــرای تعییــن خصلــت انقــالب، ب کلیــه تحلیــل هایمــان ب
راه کار اســتراتژیک جهــت عملــی کــردن ایــن انقــالب، بــرای تدویــن 
سیاســت های صحیــح جهــت حــل تضادهــای مقابــل پــای بــاز 
کــردن راه ایــن انقــالب )از جملــه انباشــت قــوا و ســازماندهی(، 
ــالح  ــه اصط ــپ ب ــای چ ــط جریان ه ــکار غل ــه اف ــان ب ــه نقدهایم کلی
رویکــرد  و  روش  بــر  »زیربنــا«،  ایــن  بــر  بایــد  مارکسیســت 
و  دیالکتیــِک ضــرورت  ماتریالیســم  ویــژه  بــه  نویــن  کمونیســم 
آزادی متکــی باشــد. کنــار گذاشــتن روش و رویکــرد علمــی بــه 
ــن از  ــکل روی برتافت ــت در ش ــش راس ــه گرای ــد ب ــی  می توان راحت
ــکل  ــپ« در ش ــر »چ ــه ظاه ــش ب ــا گرای ــی و حت ــای انقالب فرصت ه
ــد.  ــی بینجام ــای غیرعمل ــت ها و الگوه ــر سیاس ــه ب ــاری لجوجان پافش

ــه  ــه ب ــه )رئالیســم دترمینیســتی( ک ــِی قدرگرایان ــع گرای ــش واق گرای
ــده  ــی ش ــت ها منته ــان کمونیس ــتی در می ــت و رویزیونیس ــط راس خ
اســت، دقیقــا ریشــه در عــدم درک تضادمنــدی ضــرورت )تضادمنــدی 
ــوان  ــت را می ت ــه ســاختار واقعی ــن ک ــدن ای ــت( و ندی ســاختار واقعی
دســت کاری و عــوض کــرد و حتــا می تــوان آن را جهــش وار عــوض 
کــرد. در نتیجــه، امــکان »تســریع« در اوضــاع )کــه فقــط یــک 
معنــی دارد: کشــیدن جامعــه بــه ســمت بدیــل انقــالب کمونیســتی و 
ســاختن راه آن( را نمی بیننــد. اگــر ضــرورت )یــا ســاختار واقعیــت( را 
تضــادی نفــوذ ناپذیــر ببینیــد، بــا آن یکــی می شــوید. ماننــد مگســی 
ــاق  ــه انطب ــد ب ــر، می افتی ــارت دیگ ــه عب ــوار می خــورد. ب ــه دی ــه ب ک
گرایــی و مرتبــا بــا مــوج حاکــم بــه ایــن ســو و آســو خواهیــد غلتیــد. 
از بخــش دوم »انقــالب و  پاراگــراف  آواکیــان در شــش   رفیــق 
ــت  ــه دس ــک ب ــن دینامی ــق  از ای ــرحی  دقی ــریت« ش ــی بش رهای
ــه«  ــی قدرگرایان ــع گرای ــتِی »واق ــرد رویزیونیس ــش و رویک داده و بین
نقــد  اســت  دیالکتیــک  ماتریالیســم  ایــن  ضــد  کامــال  کــه  را 
می کنــد. نــکات ایــن شــش پاراگــراف خالصــه وار عبارتنــد از:

قدرگرایانــه«  »واقع بینــی  رویزیونیســتِی  رویکــرد  و  بینــش   -1  
ــه معنــای اتخــاذ رویکــرد منفعــل نســبت  )رئالیســم دترمینیســتی( ب
ــه ایــن شــکل کــه عامــل  ــه واقعیــت عینــی )یــا ضــرورت( اســت. ب ب
عینــی را یــک عامــل عینــی نــاب )و بــه عبــارت دیگــر، یــک پدیــدۀ 
کامــال »خارجــی«( می بینــد. قابلیــت عامــل ذهنــی )یــا عمــل 
ــا شــرایط  ــی )ی ــل عین ــه عام ــا( در واکنــش نســبت ب ــۀ آدم ه آگاهان
عینــی( و تغییــر دادن عامــل عینــی )یــا شــرایط عینــی( را نمی بینــد. 
در  »تســریع  اساســِی  جهت گیــری  قدرگرایانــه«،  »واقع بینــی   ...
حیــن انتظــار« را درک نمی کنــد و امــکان تبدیــل ضــرورت بــه 
آزادی را نمی بینــد. کلیــۀ واقعیت هــا، ماهیتــی تضادمنــد دارنــد. 
ــی  ــا واقع ــل ی ــه درک کام ــادر ب ــه کار، ق ــِش محافظ ــن گرای ــا ای ام
ــا آن  چنیــن واقعیتــی نیســت. ضرورتــی کــه انســان در هــر مقطــع ب
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ــی  ــخصه های اساس ــی از مش ــت. یک ــد اس ــز تضادمن ــت نی ــرو اس روب
»واقع بینــی قدرگرایانــه« ایــن اســت کــه هرگونــه درک دیالکتیکــی از 
رابطــۀ میــان عوامــل ذهنــی و عینــی را تحــت عنــوان »ولونتاریســم« 
)اراده گرایــی( رد می کنــد و پدیده هــا را بــه جــای آن کــه زنــده 
ــتقیم الخط،  ــیار مس ــد، بس ــر ببین ــت و تغیی ــال حرک ــا و در ح و پوی
می بینــد. تضــاد  بــدون  و  یک دســت  نامتمایــز،  اجزایــی  بــا 

نیســت  آن  معنــای  بــه  قدرگرایانــه«  بینــی  »واقــع  نقــد   -2  
مقابــل  در  یــا  بشــویم  اراده گرایــی  دچــار  بیاییــد  پــس  کــه 
ــم.  ــاه بیایی ــه کوت ــا کودکان ــه ی ــر ماجراجویان ــدون فک ــای ب حرکت ه
اســت.  بیشــتر  بســیار  قدرگرایانــه   واقع بینــی  خطــر  امــا 

3- اوضــاع انقالبــی صرفــا در نتیجــۀ کاری کــه مــا روی شــرایط 
ــرایط  ــن ش ــر ای ــا در براب ــش م ــا از واکن ــم ی ــام می دهی ــی انج عین
ــس  ــچ ک ــد. هی ــد آم ــود نخواه ــه وج ــا، ب ــۀ م ــل آگاهان ــکار عم و ابت
نمی توانــد دقیقــا بگویــد کــه ابتــکار عمــل آگاهانــۀ انقالبــی در 
واکنــش بــه اوضــاع عینــی در هــر مقطــع زمانــی، چــه چیــزی تولیــد 
خواهــد کــرد. بخشــا بــه ایــن علــت کــه هیــچ کــس نمی توانــد تمــام 
ــد داد را  ــام خواهن ــا انج ــون در دنی ــای گوناگ ــه نیروه ــی ک کارهای
ــایی  ــا را شناس ــا و الگوه ــم رونده ــا می توانی ــد. م ــی کن ــش بین پی
ــازی می کنــد و هــم تصــادف.  کنیــم امــا هــم علیــت نقــش ب
ــه  ــت، از جمل ــر اس ــدد دیگ ــل متع ــا عوام ــل ب ــا در تداخ ــرد م عملک
ــر  ــی تاثی ــرایط عین ــر ش ــان ب ــد خودش ــه و دی ــه از زاوی ــی ک نیروهای
می گذارنــد. عملکــرد مــا بخشــی از ایــن »ترکیــب« اســت. بنــا 
ــرایط  ــا روی ش ــرد م ــن، عملک ــرایط معی ــت ش ــن تح برای
ــه  ــد ک ــی باش ــب عوامل ــی از ترکی ــد بخش ــی می توان عین
تاثیراتشــان منجــر بــه یــک تغییــر کیفــی می شــود.

ــی  ــم قالب ــم )کمونیس ــی رویزیونیس ــخصه های اصل ــی از مش  4- یک
ــای  ــه ج ــتی را ب ــا رفرمیس ــرا و نهایت ــری تدریج گ ــک جهت گی ــه ی ک
اعــالم  اســت کــه  ایــن  انقالبــی می نشــاند(  یــک جهت گیــری 
می کنــد بــرای ایجــاد تغییــری اساســی در شــرایط نیــاز بــه دخالــت 
ــه در  ــت کاری ک ــت و نهای ــه اس ــی خداگون ــل خارج ــوع عام ــک ن ی
ــی را  ــوب فعل ــه چارچ ــت ک ــن اس ــم ای ــم بکنی ــع می توانی ــر مقط ه
ــس  ــد عک ــت بای ــه درس ــال آن ک ــم. ح ــش کار کنی ــم و درون بپذیری
ــی فشــار  ــای چارچــوب عین ــر محدوده ه ــا ب ــرد و مرتب ــن عمــل ک ای
ــرایط  ــم ش ــالش کنی ــی ت ــع زمان ــر مقط ــد در ه آورد. بای
عینــی را بــه حداکثرممکــن تغییــر دهیــم. مــا بایــد همیشــه 
بــرای فرصتــی حاضــر بــه یــراق باشــیم کــه در آن، عناصــر 
ــش  ــت و جه ــک گسس ــده، ی ــب ش ــم ترکی ــا ه ــون ب گوناگ
ــد  ــود می آورن ــه وج ــی ب ــاع عین ــی در اوض ــی واقع کیف
می کننــد. امکان پذیــر  را  تحولــی  چنیــن  ایجــاد  یــا 

ــه  ــال ک ــن ح ــه، در عی ــت و جامع ــا در طبیع ــام محدوده ه  5-  تم
واقعــی هســتند، امــا مشــروط و نســبی اند نــه مطلــق. ... بنــا بــر ایــن 
ــم،  ــگاه کنی ــتقیم الخط ن ــورت مس ــه ص ــط ب ــا فق ــه پدیده ه ــر ب اگ
آن گاه صرفــا فرصت هایــی را می بینیــم کــه مســتقیما جلــو چشــممان 
ــد زده  ــم بن ــه آن چش ــه ب ــکه ک ــب درش ــل اس ــوند. مث ــر می ش ظاه
باشــند اطــراف و دور را نمی بینیــم. بــر عکــس، اگــر رویکــرد درســت 
ماتریالیســت دیالکتیکــی داشــته باشــیم می توانیــم رخدادهــای زیــادی 
کــه بــه طــور غیرمنتظــره روی می دهنــد را تشــخیص دهیــم. پــس، در 

عیــن حــال کــه بایــد پیگیرانه بــرای تغییــر ضــرورت بــه آزادی فعالیت 
بــرای آن فرصت هــای غیر منتظــره حاضــر  کنیــم، همیشــه 
ــری اســت.  ــکات اساســی جهت گی ــی از ن ــن یک ــیم. ای ــراق باش ــه ی ب

و  ضــرورت  مــورد  در  ســنتزنوین  یافتــۀ  تکامــل  فلســفی  درک 
ــای آن  ــت و تضاده ــتی و واقعی ــه سوسیالیس ــورد جامع آزادی، در م
ــان  ــق آواکی ــود. رفی ــی می ش ــدی منته ــال جدی ــگاه کام ــه ن ــم ب ه
سوسیالیســتی  جامعــه  در  نشــده«  حــل  »تضادهــای  می گویــد، 
ــه  ــتند بلک ــر« نیس ــتند »دردس ــته هس ــام گذش ــدۀ نظ ــه باقیمان ک
ــرش،  ــن نگ ــند. ای ــم« می باش ــمت کمونیس ــه س ــن ب ــک رفت »دینامی
ــت و  ــاختارهای واقعی ــا س ــرورت ی ــدن ض ــد دی ــه ای از تضادمن نمون
ــردن راه پیشــروی اســت.  ــاز ک ــرای ب ــدی ب ــن تضادمن ــتفاده از ای اس

تضادمنــد  بــودن ضــرورت بــه معنــای آن هــم هســت کــه جاده هــای 
متفاوتــی در مقابــل تغییــر آن وجــود دارد. گاه نقــش آگاهانــه انســان 
در اینکــه کــدام جــاده یــا مســیر »کاویــده« شــود تاثیــر تعییــن کننده 
ــت  ــرورت شکس ــه ض ــتالین ب ــواب اس ــه ج ــم ب ــگاه کنی ــال ن دارد. مث
ــوروی  ــاع از ش ــتی. دف ــوروی سوسیالیس ــاع از ش ــان و دف دادن آلم
سوسیالیســتی در مقابــل امپریالیســم آلمــان یــک ضــرورت بــود. امــا 
ایــن ضــرورت بایــد بــه گونــه ای پاســخ می گرفــت )و می توانســت آن 
طــور پاســخ بگیــرد( کــه از شــوروی بــه عنــوان پایــگاه انقــالب جهانــی 
دفــاع شــود. ایــن پاســخ هــم بــه تحکیــم سوسیالیســم در شــوروی و 
هــم بــه گســترش انقــالب سوسیالیســتی در هــر جــا کــه امکانــش بــود 
می توانســت منتهــی شــود. هرچنــد کــه ایــن پاســخ ممکــن بــود بــه 
پیــروزی نرســد امــا تنهــا راه پیــروزی بــرای کمونیســم بــود. در حالــی 
کــه پاســخ اســتالین در کوتــاه مــدت شــوروی سوسیالیســتی را حفــظ 
کــرد امــا در واقــع شکســت آن را بــه عنــوان یک کشــور سوسیالیســتی 
ــب  ــه جی ــوروی ب ــردم ش ــم م ــای عظی ــام فداکاری ه ــم زد و تم رق
ســرمایه داری رفــت و بــورژوازی نویــن را تقویــت و بــه قــدرت رســاند 
ــا شکســت انقــالب هایــی کــه می توانســتند پیــروز شــوند )ماننــد  و ب
انقــالب یونــان و غیــره( جبهــه امپریالیســت های غربــی تحکیــم شــد. 

ــب  ــای کس ــه ج ــد ب ــرورت« می توان ــه »ض ــخ ب ــوع پاس ــع ن در واق
ــر  ــد. ه ــاد کن ــا ایج ــرای م ــروری ب ــر ض ــای غی »آزادی«، ضرورت ه
ــه  ــیدن آزادی نقط ــرون کش ــرورت و بی ــک ض ــح ی ــل صحی ــد ح چن
ــا ایجــاد  ــد ام ــه وجــود می آی ــد ب ــان نیســت و ضرورت هــای جدی پای
ــم.  ــال بزنی ــت. مث ــر اس ــاله ای دیگ ــروری مس ــر ض ــای غی ضرورت ه
هنگامــی کــه بــه ضــرورت انباشــت قــوا بــر مبنــای کمونیســم نویــن 
پاســخ می دهیــم، و نیروهــای جدیــدی را جــذب حــزب می کنیــم بــا 
ضــرورت جدیــدی مواجــه می شــویم. یعنــی، ضــرورت تعلیــم فکــری 
ــازماندهی  ــی و س ــت های انقالب ــوان کمونیس ــه عن ــا ب ــی آنه و عمل
آنــان در حــزب بــرای پیشــبرد وظایــف انقــالب. بــا ضــرورت مقابلــه بــا 
افــکاری کــه هــر کــس از جامعــه و تحــت تاثیــر حاکمیــت بــورژوازی 
ــا خــود حمــل  ــه آن عــادت دارد و ب ــه و ب ــا آن تعلیــم یافت ــه، ب گرفت
می کنــد روبــرو می شــویم. یعنــی از یــک طــرف بــرای اینکــه 
ــد  ــوند بای ــی ش ــت های انقالب ــه کمونیس ــل ب ــد تبدی ــای جدی نیروه
ــا تغییــر جهــان، تعلیــم  ــد ب ــه طــور همــه جانبــه و در پیون ــان را ب آن
ــود  ــا خ ــا ب ــه آنه ــی ک ــش های ــکار و گرای ــر اف ــت تاثی ــم تح داد و ه
ــه  ــدن ب ــگام وارد ش ــارها را هن ــن فش ــت. همی ــرار نگرف ــد، ق می آورن
ــک  ــم. از ی ــس می کنی ــود ح ــی روی خ ــارزه اجتماع ــه مب ــک عرص ی
طــرف بایــد بــا تــوده هایــی کــه وارد مبــارزه شــده اند پیونــد بخوریــم 
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ــه و نقشــه  ــه در برنام ــی شــان ک ــا راه رهای ــه ســمت تنه ــا را ب و آنه
راه و هــدف مــا فشــرده شــده بکشــیم تــا در کلیــت صحنــه سیاســی 
پوالریزاســیون نامســاعد بــه طــور مثبــت بــه نفــع انقــالب کمونیســتی 
تغییــر کنــد. از طــرف دیگــر، ایــن کار بــه راحتــی انجــام نخواهــد شــد 
ــه  ــتمی ک ــت س ــای تح ــا توده ه ــف و حت ــی مختل ــای طبقات و نیروه
ــه«  ــرای »ایزول تحــت تاثیــر افــکار تولیــد شــده در جامعــه هســتند ب
ــم »اول  ــالش کنی ــا ت ــر م ــرد و اگ ــد ک ــالش خواهن ــا ت ــردن م ک
مقبــول واقــع شــویم و بعــد حقیقــت را جلــوی آنهــا بگذاریــم« پایــان 
ــم.  ــم زده ای ــدۀ »حــل تضــاد اساســی« رق ــوان نماین ــه عن ــود را ب خ

ــوم  ــرد و پلن ــت ک ــا آن گسس ــان ب ــه حزبم ــی ک ــط غلط ــا خ ــر ب اگ
نهــم جمعبنــدی کــرد بــه انباشــت قــوا بپردازیــم و بــه جــای انباشــت 
ــۀ ضــرورت امــروز جامعــه بشــری )ضــرورت  پشــت ســر  ــر پای ــوا ب ق
ــر مبنــای حــق بورژوایــی انباشــت  گذاشــتن نظــام حــق بورژوایــی( ب
ــه  ــم ک ــازمان دهی ــی س ــای معیارهای ــر مبن ــی ب ــم و جنبش ــوا کنی ق
ــان  ــورژوا دموکراســی اســت )ماننــد ســازمان زن در چارچــوب نظــام ب
ــا  ــگاه مواجــه می شــویم ب ــان ســاختیم( آن ــه خودم ــارس ک هشــت م
ــورژوا  ــش ب ــت ها جنب ــاخته: کمونیس ــد خودس ــرورت جدی ــک ض ی
ــح و  ــب صحی ــید جوان ــل اس ــا مث ــه مرتب ــاخته اند ک ــی س دموکراتیک
ــا  ــا ب ــرد. حت ــوید و می ب ــش را می ش ــان جنب ــزب و هم ــی ح انقالب
گفتــن ایــن کــه ایــن ســازمان »مســتقل از احــزاب اســت« ضــرورت 
ــد و  ــر آن پافشــاری می کردن ــده ای ســاختیم کــه افــرادی ب عقــب مان
حتــا بــرای اثبــات آن مجبــور می شــدند بــرای دیگــران دروغ پــردازی 
کننــد. دور زدن حقایــق یــا ســاختن »حقایــق دلخــواه«، دروغ گفتــن 
ــارزۀ  ــه مب ــع کــردن توده هــا کــه ب ــرای قان ــه عنــوان »تاکتیکــی« ب ب
معینــی بپیوندنــد، همگــی درســت کــردن ضرورت هــای غیــر ضــروری 
ــه  ــاه مــدت »کار کنــد« خیلــی ســریع ب اســت کــه حتــا اگــر در کوت
شــکل های مختلــف بــه ضــد خــود بــدل می شــود. پــس وقتــی یــک 
ــی  ــودش یعن ــای خ ــازیم دینامیک ه ــروری می س ــر ض ــرورت غی ض
کشــش ها و تاثیــرات  و حتــا اخالقیــات خــودش را تحمیــل می کنــد. 
یــک مثــال دیگــر بزنیــم در مــورد پراتیــک خودمــان کــه در »بــذر« 
ــج کمونیســم در  ــغ و تروی ــه ضــرورت تبلی فشــرده شــد. در جــواب ب
میــان دانشــجویان بــا شــرایطی مواجــه بودیــم کــه حتــا گرایش هــای 
»چــپ« در میــان دانشــجویان، غــرق در انــواع مارکسیســم های 
ــود  ــتوانه ای ب ــم پش ــم ه ــی رژی ــرکوب امنیت ــد و س ــتی بودن رفرمیس
ــن ضــرورت  ــه ای ــا ب ــواب م ــت. ج ــن وضعی ــداوم ای ــن ت ــرای تضمی ب
اســتفاده از »کمونیســمی« بــود کــه حتــا بــا معیارهــای ســنتز 
ــه جــای  ــود. در نتیجــه، ب ــه و التقاطــی ب ــم بســیار نســبی گرایان قدی
ــرای  ــه ب ــد ک ــدیم و الزم ش ــرورت ش ــی از ض ــرورت، بخش ــر ض تغیی
گسســت از آن نســبی گرایــی دســت بــه مبــارزۀ خــط بزنیــم.  

یــک مثــال از نیروهــای سیاســی دیگــر در جنبــش چــپ ایــران بزنیــم. 
در کردســتان. حــزب کمونیســت ایــران بــا زندگــی کــردن در شــکاف 
ــوای  ــان دع ــان صــدام می ــه )از زم ــن منطق ــای مرتجعی ــان دعواه می
جمهــوری اســالمی و صــدام و امــروز میــان طالبانــی و بارزانــی، 
میــان عربســتان و ایــران، میــان ....( ضــرورت ورود بــه دعواهــای ایــن 
ــره  ــن گ ــز نتوانســت ای ــرد و هرگ ــرای خــود ایجــاد ک ــن را ب مرتجعی
ــاز کنــد. مطمئنــا اگــر روش و رویکــرد علمــی داشــت ایــن  کــور را ب
وضعیــت را هــم می توانســت گــره گشــایی کنــد. امــا مرتبــا بــا قصــد 
گــره گشــایی بــر گــره کــور افــزوده اســت. هیــچ یــک از جریان هــای 
ایــن حــزب راه حلــی بــرای ایــن شــرایط کــه عمدتــا »خود-ســاخته« 

بــود )یعنــی، خودشــان تصمیــم گرفتنــد کــه بــه ضرورت هــای مبــارزه 
شــان ایــن طــور جــواب دهنــد و در ایــن فرآینــد ضــرورت هایــی را بــه 
وجــود آوردنــد کــه بــه احتمــال زیــاد نیتــش را نداشــتند(. در نتیجــه 
حتــا جریــان رادیــکال تــر ایــن حــزب مجبــور شــد بــه راه حل هــای 
محافظــه کارانــۀ رهبــری اش تــن دهــد و مرتبا میــان نیروهــای مختلف 
ــتند،  ــا هس ــواع قدرت ه ــه ان ــته ب ــه وابس ــه ک ــت منطق ناسیونالیس
نوســان  کننــد. علــت ایــن کــه راه حلــی ندارنــد ایــن نیســت کــه ایــن 
وضعیــت راه حــل انقالبــی نــدارد. بــا بینــش و روش و رویکــرد غالــب 
ــرای خالصــی از  ــی را کــه ب ــر آنهــا، اصــوال نمی تواننــد فرصــت های ب
ــد ببیننــد و همیشــه منتظــر تکــرار شــرایط  ایــن وضــع پیــش می آی
ــی«  ــه اجتماع ــتفاده از »پای ــا اس ــد ب ــا بتوانن ــتند ت ــن 57 هس بهم
ــد. ــل کنن ــالت را ح ــت، معض ــری اس ــن رهب ــر ای ــا منتظ ــه گوی ک

یــا مثــال دیگــر بزنیــم  از رویکردهــای متفــاوت بــه شکســت 
ــت  ــور حکم ــد منص ــر مانن ــوج اول. اگ ــتِی م ــای سوسیالیس انقالب ه
ــت آن  ــت شکس ــه عل ــود ک ــور می ش ــم اینط ــگاه کنی ــاله ن ــه مس ب
ــرای گذرانــدن جهــان بشــری از جامعــه طبقاتــی  مــوج از تالش هــا ب
ــه آن اســت کــه اصــال از اول هــم  ــوط ب ــه جامعــۀ کمونیســتی، مرب ب
انقالب هــای سوسیالیســتی واقعــی نبودنــد! در ایــن جــا بــا یــک روش 
و رویکــرد غیــر علمــی کــه بــه یــک نتیجــه گیــرِی بــه واقــع ارتجاعــی 
ــون  ــی« چ ــم »ارتجاع ــل می گویی ــن دلی ــه ای ــم. ب ــد مواجهی می رس
ــه نقشــه عمــل کــرد(  ــل ب ــن اعتقــاد را تبدی کــه معتقــد اســت )و ای
کــه بایــد بــه نقطــه صفــر بازگشــت در حالــی کــه بشــریت در رابطــه 
بــا گــذر بــه کمونیســم از طریــق دوران گــذار سوسیالیســتی، بــه واقــع 
در نقطــه صفــر نیســت. هیــچ یــک از فرآیندهــای پیشــرفت انســان از 
ندانســتن بــه دانســتن، در مــورد هــر جنبــه از جهــان هســتی بــا ایــن 
ــر  ــد. ه ــل یابن ــد تکام ــد و نمی توانن ــل نیافته ان ــرد تکام روش و رویک
پیشــرفتی در فهــم و شــعور علمــی انســان همــواره بــر دانــش پیشــین 
ــه ای از  ــر عرص ــان در ه ــود انس ــرار ب ــر ق ــت. اگ ــته اس ــه داش تکی
پیشــرفت هنــگام برخــورد بــا مانــع بــه نقطــه صفــر بازگــردد در عصــر 
حجــر در جــا مــی زد. بــه جــای ایــن رویکــرد و روش، بایــد بــر آن چــه 
از قبــل بــه دســتمان رســیده تکیــه کنیــم، بــا رویکــرد و روش علمــی 
ــر  ــت را بهت ــاختار واقعی ــم، س ــگاه کنی ــا ن ــب گرده ــع و عق ــه موان ب
بشناســیم و نقصان هــا و انحرافــات تجربــۀ قبــل را کشــف کنیــم و ایــن 
ــرای پیشــروی کنیــم.  ــه نقشــۀ عملــی ب ــد را تبدیــل ب شــناخت جدی

امــا رویکــرد حکمــت ایــن بــود کــه، »پیشــروی« را منــوط بــه نابــود 
کــردن دانــش و تجربــۀ مــوج اول انقالب هــای کمونیســتی کــرد و در 
واقعیــت، عقــب گــردی مهم را در بخشــی از جنبــش کمونیســتی ایران 
ــن و مائوتســه دون  ــالب چی ــه انق ــرد. حمــالت حکمــت ب ــه ک نهادین
)15( فشــردۀ تمــام آن جهــان بینــی و روش و رویکــرد رویزیونیســتی 
بــود کــه پیــش از او، ترتسکیســت ها پرچمــدارش بودنــد. )16(

ــت  ــی از شکس ــر واقع ــط و غی ــن غل ــن تبیی ــرا ای ــید چ ــد پرس بای
مــوج اول انقالب هــای سوسیالیســتی، در میــان فعالیــن جنبــش 
کمونیســتی در دهــۀ 1360 جذابیــت داشــت؟ مســلما عنصــری 
عامــل  امــا  داشــت.  را  خــورده  روحیــات شکســت  از  تغذیــه  از 
ــر  ــی و غی ــد علم ــرد ض ــی و روش و رویک ــان بین ــده، رواج جه عم
ــود. ... ــان ب ــتی آن زم ــش کمونیس ــت جنب ــان اکثری ــی در می علم

ســند  ایــن  از  بیشــتری  گزیده هــای  آینــده  در 
شــد. خواهــد  منتشــر  حقیقــت  نشــریه  در  مهــم 
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»تعــادل  تئــوری  گولــد  جــی.  بــا  همــراه  کــه  الــدرج  نیــل    .1
کــرد. ارایــه  فرگشــت  تئــوری  ســنتزنوین  عنــوان  بــه  را  منقطــع« 

ــن  ــۀ همی ــر پای ــان ب ــه لبن ــزب الل ــالمی و ح ــوری اس ــه جمه ــد ک ــه کنی 2.  توج
ــد. اســتدالل حمایــت برخــی از جریان هــای »چــپ« بیــن المللــی را جلــب کرده ان

ــی  ــش مهم ــه بخ ــده ای ک ــوان پدی ــه عن ــوخ« را ب ــاد »دو منس ــان، تض 3. آواکی
معضلــی  تنهــا  نــه  و  آفریقاســت  شــمال  و  خاورمیانــه  سیاســی  صحنــه  از 
در  معضلــی  بلکــه  جهــان  و  منطقــه  ایــن  خلق هــای  و  پرولتاریــا  بــرای 
کــرد. تحلیــل  اســت  آمریــکا(  ویــژه  )بــه  امپریالیســت  قدرت هــای  مقابــل 

4. ســخنرانی در کنفرانس آر ســی ام جی ســال 2014: کســب قدرت توســط اســالم 
گرایــان در ایــران؛ تغییــر افــکار و شیوه اندیشــیدن توده هــای مــردم؛ تاریــخ رهایــی 
ــن ــنتز نوی ــج س ــه  تروی ــتم و وظیف ــرن بیس ــتی ق ــای سوسیالیس ــش انقالب ه بخ

5. آواکیان. رئوس سنتزنوین. 2015

6. نشــر فارســی ایــن کتــاب در کتابخانــۀ ســایت cpimlm.org  در دســترس اســت.
ــان  ــک می ــل دیالکتی ــه متقاب ــریح رابط ــرای تش ــان ب ــق آواکی ــاب، رفی ــن کت در ای
»ضــرورت و آزادی« و نقــش دینامیــک مبــارزۀ آگاهانــه، بــه نقــل از مارکــس 
ــان  ــواه. آن ــیوه ای دلبخ ــه ش ــه ب ــی ن ــازند ول ــخ را می س ــردم تاری ــد: »م می گوی
ــی  ــا ضرورت ــد، ب ــه ارث برده ان ــه ب ــادی ک ــرایط م ــا ش ــاق ب ــن کار را در انطب ای
ــن  ــد. در عی ــرار دارد، انجــام می دهن ــن پیشــاروی شــان ق ــر مقطــع معی ــه در ه ک
ــرایط  ــن ش ــه ای ــم ک ــی می دانی ــت های دیالکتیک ــوان ماتریالیس ــه عن ــا ب ــال، م ح
ــورد  ــم را در م ــکار و مفاهی ــردم اف ــد. م ــاب می یاب ــردم بازت ــی م ــادی در آگاه م
ــکار  ــن اف ــر ای ــد. و اگ ــکل می دهن ــر آن، ش ــی تغیی ــادی و چگونگ ــرایط م ــن ش ای
ــف  ــد و تحری ــته باش ــی داش ــی خوانای ــادی اساس ــت م ــا واقعی ــًا ب ــم واقع و مفاهی
جــدی و بنیادیــن آن نباشــد، و اگــر آن هــا در راســتای شــیوۀ حرکــت آن تضادهــا 
ــی بلکــه  ــرات را عمل ــد تغیی ــط قادرن ــه فق ــردم ن ــت م ــرار داشــته باشــند، آن وق ق
می تواننــد آن هــا را تســریع کننــد. آزادی و ابتــکار عمــل از اینجــا سرچشــمه 
ارزشــمند  ایــن نقــش پیشــاهنگ آگاه کمونیســت اســت و علــت  می گیــرد. 
و واجــب بــودن آن نیــز همیــن اســت.« )آواکیــان. دولــت و آزادی. ص 80(

گذشــته«  بازمانــدۀ  از  تصویــری  »آجیــت:  پلمیــک  در  شــده  نقــل    .7
بخــش  کتابخانــه  در   cpimlm.org وبســایت  در  کتــاب  کل   .78 ص 
اســت موجــود  کمونیســمنوین  ســنتزنوین  و  مارکسیســتی  تئــوری 

عالــی  منبــع  یــک  مارکــس.  تاریخــی  ماتریالیســم  اســاس  اســت  ایــن    .8
کاپیتــال  اول  فصــل  ســه  در  را  آزادی«  و  »ضــرورت  کارگیــری  بــه  در 
مبادلــه  و  تولیــد  تکاملــی  حرکــت  مارکــس  جــا  آن  در  آموخــت.  می تــوان 
می کنــد.   تشــریح  حرکــت  ایــن  آزادی« هــای  و  »ضــرورت  بــا  را  کاالیــی 

9. جملــه گونزالــو رهبــر پ ث پ )پــرو( اســت اســت: »15 میلیــارد ســال 

اســت.«  داده  پــا  کمونیســم  ناپذیــر  مــارش شکســت  بــه   ... مــاده  حرکــت 

کمونیســت  حــزب  هماهنگــی  کمیتــه  مائوئیســتی  جریــان  رهبــران  از   .10
و  )م.ل(  ترکیــه  و حــزب کمونیســت  آر.ســی.پی  بــا  کــه همــراه  هنــد  م.ل. 
آر.ســی. رهبــری  بــا  عمدتــا  و  ایران)ســربداران(  کمونیســت های  اتحادیــه 

وجــود  بــه   1984 ســال  در  را  انترناسیونالیســتی«  انقالبــی  »جنبــش  پــی 
هنــد.   مائوئیســت  کمونیســت  حــزب  رهبــران  از  امــروز  آجیــت  آوردنــد. 

ــال(،  ــوم کاپیت ــد س ــس، جل ــی آزادی« )مارک ــرو حقیق ــد »قلم ــی مانن 11. عبارات
ــه قلمــرو آزادی«)انگلــس، آنتــی دورینــگ(  »جهــش بشــریت از قلمــرو ضــرورت ب
امــا اینهــا، شــاید ســایه ای از طــرز تفکــری باشــد کــه بعدهــا در میــان کمونیســت ها 
تبدیــل بــه خــط شــد ولــی هرگــز شــالوده های فکــری مارکــس و انگلــس را تشــکیل 
ــری  ــت، تصوی ــک »آجی ــه پلمی ــود ب ــوع ش ــتر رج ــث بیش ــرای بح ــد. )ب نمی دادن
از بازمانــدۀ گذشــته« بخــش: »درک نادرســت آجیــت از آزادی و ضــرورت«(

12. inevitability

13. certainty

14. Scientific verification

15. مشــابه همیــن شــیوه تفکــر در حــزب کمونیســت چیــن بــه نمایندگــی یکــی از 
رهبــران حــزب بــه نــام لیوشــائو چــی وجــود داشــت کــه کمونیســت ها بــه رهبــری 
مائوتســه دون علیــه برنامــه سیاســی و اقتصــادی وی و زیربنــای فلســفی آن مبــارزه 
می کردنــد. ایــن مبــارزه در عرصــه فلســفی بــه عنــوان مبــارزه علیــه نظریــه التقاطــی 
»ترکیــب دو در یــک« در مقابــل نظریــه دیالکتیکــی »تقســیم یــک بــه دو« پیــش 
بــرده می شــد. رجــوع کنیــد بــه »ســه مبــارزه بــزرگ فلســفی در چیــن« و »نظریــه 
»زیربنــای ســنتز شــده« را بایــد کامــال نقــد کــرد« )اداره انتشــارات پکــن. 1973(

  هنگامی که انقالب چین در ســال 1949 به پیروزی رســید ترتسکیست ها بحرانی 
شــدند چون انتظار این پیروزی را نداشتند. 

رجوع کنید به:

The Causes of Victory of the Chinese Communist Party Over Chian 
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16. در ســال 1951 گــزارش بــه کنگــره ســوم انترناســیونال 4 )یعنــی انترناســیونال 
ترتسکیســتها( می نویســد: »هیــچ کــس انتظــار ایــن پیــروزی را نداشــت زیــرا ایــن 
پیــروزی کامــال در تضــاد اســت بــا نظریــۀ ترتســکی«. و در ادامــه می نویســد بــرای 
جلوگیــری از دامنــه دار شــدن ایــن بحــران، ترتسکیســم بایــد مواضــع خــود را در 
ــی از  ــچ حرف ــی هی ــد! یعن ــم کن ــا توضیحــات بیشــتر تحکی ــن ب ــالب چی ــورد انق م
ــن کــه واقعیــت زندگــی نادرســتی موضــع ترتسکیســت ها را نشــان داده نیســت  ای
ــک  ــای تئوری ــه در کتاب ه ــد را ک ــز جدی ــک چی ــی ی ــه زندگ ــد ک ــال نمی بین و اص
ــه  ــت. ب ــیده اس ــا بخش ــین را غن ــوری پیش ــرده و تئ ــت ک ــود ثاب ــتی نب مارکسیس
ــت«  ــه »انقــالب پرمنان ــد روی نظری ــن، تاکیــد می کنــد کــه »کمــاکان بای جــای ای
ــب  ــورهای عق ــالب در کش ــای انق ــب راهنم ــا قط ــن تنه ــرا ای ــم زی ــاری کنی پافش
مانــده اســت و هــر واقعــه ای را از ایــن منظــر تحلیــل کنیــم«-- یعنــی توجیــه پذیــر 
ــه اســتدالل ها قالبــی و مضحــک  ــرای »تحکیــم« موضــع ترتسکیســتی ب کنیــم! و ب
ــود«  ــتی ب ــه دون اپورتونیس ــروزی مائوتس ــه »پی ــن ک ــد ای ــدازد. مانن ــت می ان دس
ــیدند  ــک کش ــت از چیانکایچ ــت از حمای ــی دس ــت های آمریکای ــون امپریالیس چ
ــد  ــرد. نمی گوی ــک ک ــان کم ــم بهش ــوروی ه ــی ش ــت« یعن ــزب »استالینیس و ح
امپریالیســم آمریــکا از حــزب کمونیســت چیــن شکســت خــورد. می گویــد »دســت 
از حمایــت از چیانکایچــک کشــید«. نمی گویــد، وجــود کشــور سوسیالیســتی 
ــن  ــالب چی ــروزی انق ــه پی ــه ب ــود ک ــی ب ــوازن قوای ــی در ت ــل مهم ــوروی عام ش
ــوروی از آن  ــون ش ــود چ ــتی ب ــروزی اپورتونیس ــن پی ــد، ای ــرد. می گوی ــک ک کم
حمایــت می کــرد. ایــن ســند، نمونــه کاملــی از اپیســتمولوژی ابزارگــرا و »حقیقــت 
ــت«  ــد از »مصلح ــروع  کن ــت ش ــه از واقعی ــن ک ــای ای ــه ج ــت. ب ــی« اس سیاس
ــاالت ترتســکی  ــف و خی ــر تعاری ــن ب ــروزی انقــالب چی ــی پی ــد.  یعن شــروع می کن
ــن  ــه ای ــد ن ــته باش ــکالی داش ــک اش ــد ی ــالب بای ــن انق ــس ای ــت پ ــق نیس منطب
ــن  ــا ای ــه آی ــد ک ــگاه نمی کن ــد. ن ــته باش ــکالی داش ــد اش ــکی بای ــر ترتس ــه نظ ک
انقــالب واقعــا جامعــه را زیــر و رو کــرده یــا تــداوم گذشــته اســت. واقعیــت انقــالب 
ــر و  ــتم گ ــۀ س ــد جامع ــکار کنن ــتند ان ــه نمی توانس ــود ک ــده ب ــان کوبن ــن چن چی
ــه چنــد ســال پــس  فئودالی/پدرســاالر و تحــت ســلطه امپریالیســِم ســابق در فاصل
ــرد  ــت. روش و رویک ــده اس ــون ش ــکال دگرگ ــور رادی ــه ط ــالب ب ــروزی انق از پی
ابزارگرایانــۀ ترتسکیســتی شــبیه روش و رویکــرد بیودترمینیســت ها اســت کــه بــرای 
»تحکیــم« افــکار فاشیســتی و نژادپرســتانۀ خــود آمــار و واقعیت هــا را دســت کاری 
می کردنــد. نمونــۀ عجیــب و غریبــش ترامــپ اســت کــه مرتبــا می گویــد حتــا اگــر 
ــری اســت.  ــز دیگ ــت چی ــا حقیق ــد ام ــما می گویی ــه ش ــا باشــد ک ــا همینه فاکت ه
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ریموند لوتا
24 اوت 2020

بــاب آواکیــان در گشــایش ها – گشــایش تاریخــی توســط 
مارکــس و گشــایش های بیشــتر بــا کمونیســم نویــن در 
مــورد ســرمایه داری گلوبالیــزه می نویســد کــه ایــن ســرمایه داری:

]بــه طــور روز افزونــی[ بــرای کســب نــرخ ســود بــاال و حفــظ آن شــدیدا 
بــه شــبکه ای وســیع از کارگاه هــای عــرق ریــزان، به ویــژه در جهان ســوم 
در آمریــکای التیــن، آفریقــا، آســیا و خاورمیانــه تکیــه میکنــد. در حالــی 
کــه در خــوِد کشــورهای ســرمایه داری – امپریالیســتی کــه پایــگاه خانگی 
ســرمایۀ جهانــی هســتند، فعالیت هــای ســرمایه داری بــه طــور روز افــزون 
ــمۀ"  ــر در "سرچش ــی و درگی ــازی مال ــفته ب ــی و س ــای مال در عرصه ه
فــن آوری پیشــرفته )نــه در تولیــد محصــوالِت کاربــری بــرای فــن آوری 
پیشــرفته( و همچنیــن بخــش خدمــات و عرصــۀ تجــارت )از جملــه نقش 
روزافــزون بازاریابــی آنالیــن( می باشــد. طبــق عبــارت لنیــن، ایــن امــر 
"مهــر انــگل وارگــی" را بــر کلیــت جوامعــی مانند ایــاالت متحــده می زند. 
ــک  ــم، روی ی ــرح می کن ــر ط ــه در زی ــؤالی ک ــه س ــخ ب ــرای پاس ــن ب م
مقالــه پژوهشــی کار کــرده ام. ســوال ایــن اســت: آیــا میــان تشــدید 
ــط  ــتثمار توس ــدید اس ــیون( و تش ــدن )گلوبالیزاس ــی ش جهان
ــکا در جهــان ســوم  ــژه امپریالیســم آمری ــه وی امپریالیســم، ب
)یــا "جنــوب جهانــی"، آن طــور کــه اغلــب نامیــده می شــود( 
ــکا  ــی در آمری ــی و طبقات ــب اجتماع ــه در ترکی ــری ک و تغیی
ــود دارد و  ــری وج ــی و موث ــاط قطع ــت، ارتب ــان اس در جری
بیــان انــگل وارگــی امپریالیســتی اســت؟ پاســخ بلــه اســت.

گیری هــای  نتیجــه  و  یافته هــا  از  برخــی  زیــر،  در 
آینــده  در  کــه  را  پژوهشــی  مقالــۀ  ایــن  کلیــدی 
می کنــم. برجســته  شــد،  خواهــد  منتشــر 

در ســاختار اشــتغال و توزیــع درآمــد در ایــاالت متحــده طــی 45 ســال 
گذشــته تحــول عمیقــی رخ داده اســت. ایــن امــر بــا تغییــرات و جــا بــه 
ــال  ــه طــور مث ــی همــراه اســت. ب ــب جمعیت ــم در ترکی ــای مه جایی ه
ــرت از  ــبی  مهاج ــش نس ــروی کار و افزای ــان در نی ــبی زن ــش نس افزای
جهــان ســوم. جامعــۀ آمریــکا بســیار متفــاوت از ســال 1970 اســت. نحوۀ 
ــی،  ــتاندارد زندگ ــتغال، اس ــم اندازهای اش ــاد، چش ــه اقتص ــردم ب ورود م
ــی،  ــرک اجتماع ــش تح ــد، کاه ــرف می کنن ــردم مص ــه م ــی ک کاالهای
الگوهــای نابرابــری - همــه اینهــا و مــوارد دیگر بخشــی از تصویر هســتند.

نفــوذ عمیــق  امــا   - بوده انــد  کار  عوامــل مختلفــی در 
کامــل  ادغــام  و  بــه جهــان ســوم  امپریالیســتی  تــر 
جهانــی  اقتصــاد  در  ســلطه  تحــت  اقتصادهــای  تــر 
اســت. بــوده  کننــده  تعییــن  عامــل  ســرمایه داری، 

انــگل وارگــی مفهــوم مهمــی اســت کــه والدیمیــر ایلیــچ لنیــن، 

تئوریســین  بــزرگ کمونیســت و رهبــر انقــالب روســیه در 1917، وســیعا 
ــت،  ــم اس ــان حاک ــر جه ــه ب ــتمی ک ــم، سیس ــل از امپریالیس در تحلی
ــه شــیوه های فــوق اســتثمار کار  اســتفاده کــرده اســت. انــگل وارگــی ب
کــه کشــورهای امپریالیســتی  از آن  بهــره می برنــد، اشــاره دارد. یعنــی، 
اســتفاده از شــرایط هولنــاک اشــتغال بــا دســتمزدی در ســطح معیشــت 
یــا زیــر ســطح معیشــت در کشــورهای فقیــر آســیا، آمریــکای التیــن و 
ــه تنهــا  ــاد کشــورهای تحــت ســلطه توســط امپریالیســم ن ــا. انقی آفریق
ــا کل  ــه ب ــد بلک ــف می کن ــی" را تحری ــوب جهان ــع "جن اقتصــاد و جوام
ســاختار اجتماعــی کشــورهای امپریالیســتی هــم "تداخــل" می کنــد و 
ــوری از آن  ــه امپرات ــی" ک ــا "یغمای ــودبری ی ــذارد. س ــر می گ ــر آن اث ب
ــارف،  ــا در شــرایط متع ــد ت ــادر می کن ــرد، امپریالیســتها را ق ــره می ب به
ــگل  ــد. ان ــظ کنن ــوری حف ــب امپرات ــبی را در قل ــِی نس ــات اجتماع ثب
وارگــی منجــر بــه تمرکــز بیشــتر ثــروت در بیــن قشــر مالــِی بــورژوازی 
می شــود کــه هرچــه بیشــتر از ســازماندهی تولیــد جــدا اســت.

ــتری داده و  ــط بیش ــی" را بس ــگل وارگ ــوم "ان ــن مفه ــان ای ــاب آواکی ب
بــه کار بســته اســت تــا نــه تنهــا از خصائــل اقتصــادِی اقتصــاد جهانــی 
ــی و  ــای ایدئولوژیک ــن از پدیده ه ــه همچنی ــی بلک ــتی کنون امپریالیس
ــی  ــده های ــد. پدی ــه ده ــری ارائ ــی ت ــر و علم ــق ت ــی درک عمی فرهنگ
ماننــد "ِســلفی" و فردگرایــی گســتردۀ "بَِرنــد مــن" در آمریــکا و 
شوینیســم تهاجمــی کــه آمریــکا را منبــع ثــروت و" نیکــی" در جهــان 
می دانــد. مــردم بایــد ریشــه های مــادی تغییراتــی کــه در جامعــه 
ایــاالت متحــده رخ داده را درک کننــد. ایــن تغییــرات پیامدهایــی 
ــای آن هســتند  ــه ســنگ بن ــی ک ــوده های ــرای ت ــالب دارد- ب ــرای انق ب
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انگل وارگی و تغییر ترکیب طبقاتی-اجتماعی 
در ایاالت متحده آمریکا از دهۀ 1970 تا امروز:

    مقدمه و چکیده



ــر اجتماعــی و پتانســیل انجــام انقــالب  و همچنیــن نیروهــای وســیع ت
انگلــی  بــرای درک جامعــه بســیار  انجــام آن. و  و موانــع مقابــل 
کــه انقــالب سوسیالیســتی -کمونیســتی بایــد آن را تغییــر دهــد.

جهانــی ســازی، صنعــت زدایــی و کوچــک کردن انــدازۀ شــرکت ها 
در چنــد دهــه در ایــاالت متحــده، منجــر بــه "تســاوی ســازی بــزرگ" 
نشــده اســت. برعکــس، ایــن امــر منتهــی بــه جامعــه ای شــده کــه بــه 
طــور فزاینــده ای ُپــر شــکاف، قطبــی و منقســم بــه "مناطــق مســکونِی 
حفاظــت شــده" اســت کــه نــه تنهــا از نظــر نــژادی بلکــه همچنین 
ــکا  ــتند. آمری ــدا هس ــی ج ــف اجتماع ــای مختل ــر گروه ه از نظ
جامعــه ای اســت کــه در پاییــن بــا محرومیــت شــدید و در میــان 
ــا افزایــش درآمــد و اشــتغال  ــه ای ب ــار" فنــی و حرف ــا اعتب قشــرهای "ب
ــتثمار  ــوق اس ــق ف ــده از طری ــد ش ــت ... ارزش تولی ــورده اس ــم خ رق
ــتی  ــورهای امپریالیس ــمت کش ــه س ــلطه ب ــت س ــورهای تح کار در کش
منتقــل می شــود ... و در ایــن جــا بــه شــکلی افراطــی و عجیــب غریــب 
ــت  ــاال حرک ــمت ب ــه س ــروت ب ــه ث ــوری ک ــه ط ــود ب ــع می ش بازتوزی
ــود. ــز می ش ــه متمرک ــری از جامع ــد کوچکت ــان درص ــرده و در می ک

بــه یافته هــای خــاص تــری کــه از این مطالعــه به دســت آمده نــگاه کنیم:

  * در دهــۀ ۲۰1۰، 8۰ درصــد تجــارت جهانــی از طریــق 
زنجیره هــای تامیــِن جهانــی  تحــت تســلط و کنتــرل 
ایــن  بــود.  جریــان  در  غربــی  فرامــرزی  شــرکت های 
زنجیره هــای تامیــن، واحدهــای مختلــف تولیــد را در سراســر 
ــر  ــه یکدیگ ــا ب ــل فرآورده ه ــل و نق ــاخت و حم ــان در س جه
ــت و  ــرن بیس ــرفتۀ ق ــاوری پیش ــا فن ــد. آنه ــل می کنن متص
یکمــی را بــا شــرایط کارگاه هــای عــرق ریــزان قــرن نوزدهــم 
ترکیــب می کننــد. زنــان کارگــر ســهم عمــده ای در نیــروی کار 
ایــن زنجیره هــای تامیــن دارنــد. مثــال، بــه کارخانجات نســاجی 
ســیری النــکا نــگاه کنیــد. فقــط فکــرش را بکنیــد. اپــل، نمــاد بــه 
اصطــالح "نبــوغ آمریکایــی" بــدون زنجیــرۀ کاالیــی جهانــی کــه نیازمنــد 
خــط تولیــدات مونتــاژ چین کــه به طــرز وحشــیانه ای "کارآمد" هســتند، 
وجــود نمی داشــت. و در ایــن خــط تولیدهــای مونتــاژ چینــی، در اوایــل 
دهــۀ 2010 خودکشــی کارگــران نوعــی اعتــراض بــه شــرایط کار بــود. به 
ایــن فکــر کنیــد که اپــل به عنــوان نخســتین کمپانــی 2 تریلیــون دالری 
ــت  ــادن کبال ــنگ ها را در مع ــا و س ــه تونل ه ــی ک ــدون 40000 کودک ب
ــت. ــود نمی داش جمهــوری دموکراتیــک کنگــو حفــر می کننــد، وج

ــا ۲۰1۲ ، ســهم کشــورهای در حــال توســعه  * از ســال 197۰ ت
ــات  ــد قطع ــان - مانن ــه ای جه ــای کارخان ــادرات کااله در ص
ــی - از ۲۰  ــایل الکترونیک ــاک و وس ــا، پوش ــودرو و هواپیم خ
ــن صــادرات  ــت. بســیاری از ای ــیده اس ــد رس ــه 6۰ درص ــد ب درص
ــی در کشــورهای امپریالیســتی می شــود. بخشــا وارد مــدار تولیــد داخل

ــان در  ــی جه ــران صنعت ــد از کارگ ــال 195۰، 34 درص * در س
"مناطــق کمتــر توســعه یافتــه" زندگــی می کردنــد. در ســال 
ــال  ــت. و در س ــش یاف ــد افزای ــه 54 درص ــهم ب ــن س 198۰ ای
ــروی  ــی در نی ــه جای ــا ب ــن ج ــت. ای ــش یاف ــه 79 درصــد افزای 2010 ب
و  داده  افزایــش  را  امپریالیســتی  کار صنعتــی، ســودآوری ســرمایه 
ــر دســتمزدها در سراســر جهــان وارد کــرده اســت. ــی ب فشــارهای نزول

ــه  ــدی )ک ــغل های تولی ــکا، ش ــته در آمری ــال گذش * در 4۰ س
ــر  ــات ت ــا ثب ــود و ب ــت می ش ــر پرداخ ــنتی بهت ــور س ــه ط ب
ــش  ــکا کاه ــتغال آمری ــهمی از کل اش ــوان س ــه عن ــت( ب اس
ــال  ــد در س ــه 8 درص ــال 1960 ب ــد در س ــت: از 28 درص ــه اس یافت
ــوط  ــن دوره مرب 2017. از دســت دادن میلیون هــا شــغل تولیــدی در ای
بــه »بیــرون ســپاری« و پیمانکاری هــای فرعــی اســت. مثــال، همانطــور 
کــه در کارخانجــات مــرزی در مکزیــک و ســرمایه گذاری مســتقیم 
)شــرکت های آمریکایــی کــه کارخانه هــای خودروســازی در چیــن 
ــا  ــراه ب ــدی، هم ــتغال تولی ــش اش ــن کاه ــم. ای ــد( می بینی ــاز می کنن ب
ــی -  ــه تحــوالت تکنولوژیک ــر، نتیج ــر کمت ــد بیشــتر توســط کارگ تولی
ــل و  ــای حمــل و نق ــات، نوآوری ه ــاوری اطالع ــا، فن ــک ه ــد روباتی مانن
ــن نتیجــۀ اســتراتژی های کوچــک ســازی شــرکت ها  ــره - و همچنی غی
ــر" اســت. در  ــد ســازمان محــل کار حــول شــیوه های  "کارآمدت و تجدی
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــاالت متحــده ب ــن ای ــن جایگزی ســال 2010 ، چی
ــد. ــد( ش ــزان تولی ــا می ــده ب ــری ش ــدازه گی ــان )ان ــده جه ــد کنن تولی

* اغلــب دو یــا حتــی ســه شــغل خدماتــی الزم اســت تــا برابــر 
بــا درآمــد یــک کار تولیــدی که دســتمزد مناســبی دارد، شــود.

* اثــرات اخاللگرانــه "صنعــت زدایــی" و فشــار کار، بــه ویــژه 
نصیــب کارگــران ســیاه و التیــن شــده اســت. بســیاری از کارگران 
ــکار  ــده اند - بی ــازاد" ش ــروی کار "م ــی از نی ــی بخش آفریقایی-آمریکای
ــده اند  ــراج ش ــازار کار اخ ــابق از ب ــان س ــیاری از زندانی ــم کار. بس ــا ک ی
ــده اند. ــده ش ــم ران ــا نامنظ ــن ی ــتمزد پایی ــاغِل دس ــمت مش ــه س ــا ب ی

ــه  ــم هزین ــی ک ــای مصرف ــترده واردات کااله ــش گس * افزای
اجــازه ســقوط قیمت هــا )"قیمــت وال مارتــی"( را داده و 
ــن  ــکا ارزان کــرده اســت. ای هزینه هــای نیــروی کار را در آمری
ــتثمار  ــوق اس ــاس ف ــر اس ــه ب ــم هزین ــی ک ــای واردات کااله
یعنــی،  می شــوند.  تولیــد  تحــت ســلطه  در کشــورهای 
بــا بهــره وری بــاال و نیــروی کار مــزدِی ارزان )اغلــب زیــر ســطح 
ــتغال در  ــا و اش ــش هزینه ه ــی و کاه ــت زدای ــد صنع ــت(. هرچن معیش
ــوده  ــد ت ــه ثبــات قــدرت خری حــال گســترش اســت امــا ایــن واردات ب
مصــرف کننــده در کشــورهای امپریالیســتی کمــک کــرده اســت.

* بزرگتریــن بخــش اشــتغال در آمریــکا خــرده فروشــی اســت.

در  دســت  )گلوبالیزاســیون(  ســازی  جهانــی  تشــدید   *
ــش  ــه پی ــکا ب ــاد آمری ــازی اقتص ــی س ــدید مال ــت  تش دس
اوایــل دهــه 199۰، ســهم بخش هــای  رفتــه اســت. در 
مالــی، بیمــه و امــالک و مســتغالت از ســهم تولیــد در 
ــد. ــی گرفتن ــی( پیش ــص داخل ــد ناخال ــکا )تولی ــاد آمری اقتص

ــروی کار  ــتثمار نی ــوق اس ــتی – ف ــی امپریالیس ــگل وارگ * ان
ــت  ــام – و رقاب ــواد خ ــارت م ــلطه و غ ــت س ــورهای تح در کش
ــه رشــد قطــب بنــدی  ــرای بازارهــا ب ســبعانه امپریالیســتی ب
اشــتغالی در ایــاالت متحــده منجــر شــده اســت. اقتصــاد ایــاالت 
متحــده بــه مهندســین ، مدیــران پــول و کارگــران فــن آوری اطالعــات 
نیــاز دارد ... امــا بــه صنــدوق داران، ســفارش های بیمارســتانی و کارگــران 
ــاز دارد. ــز نی ــن نی ــتمزد پائی ــا دس ــع ب ــاغل در توزی ــتیک و ش لجس
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غیراســتاندارد  کار  گســترش  جهانــی،  ســطح  در   *
یــک  می شــود  نامیــده  "غیررســمی"  کار  آنچــه  یــا 
قاعــده،  بــی  کاِر  آن،  از  منظــور  و  اســت  مهــم  رونــد 
و غیرقانونــی( اســت. )قانونــی  نامنظــم  و  کــم درآمــد 

 ایــن همــان چیزی اســت که بر زاغه های شــهری جهان ســوم، کــه در آن 
بیــش از 1 میلیــارد نفــر ناامیدانــه بــرای بقا تــالش می کنند، حاکم اســت. 

* در ایــاالت متحــده ، 1 نفــر از 10 کارگــر بــه عنــوان منبــع درآمــد اصلی 
خــود بــه "کار gig " )کار مســتقل، قــراردادی، ماننــد اوبــر( متکــی اســت.

ــش  ــه افزای ــر ب ــتی منج ــدن امپریالیس ــی ش ــدید جهان * تش
قابــل توجــه مهاجــرت )چــه رســمی و چــه بــدون مــدارک( از 
کشــورهای تحت ســلطه بــه ایــاالت متحده و ســایر کشــورهای 
امپریالیســتی شــده اســت. بخشــهای اصلــی اقتصــاد ایــاالت 
ــد  ــه می کن ــران تکی ــه کار مهاج ــی ب ــرای کارآی ــده ب متح
ــد  ــت، و تولی ــدی گوش ــته بن ــاز، بس ــاخت و س ــد س - مانن
ــرایط  ــاد ش ــت انقی ــران تح ــن کارگ ــی. ای ــای زراع فرآورده ه
بــی رحمانــه اشــتغال هســتند کــه توســط بیمــاری همــه گیــر 
ــر ...  ــرو ســرکار و بمی ــا ب ــه ی COVID-19 و حکــم سیســتم ک
یــا ایــن کــه گرســنه و بیخانمــان بشــو، تشــدید شــده اســت.

ــورهای  ــه کش ــلطه ب ــت س ــورهای تح ــز" از کش ــرار مغ * "ف
امپریالیســتی بــه شــدت بر کشــورهای فقیــر تأثیر گذاشــته اســت - در 
عیــن حــال که یــک منبــع مزیت رقابتــی بــرای امپریالیســم آمریــکا بوده 
اســت. هفتــاد و یک درصــد از کارمندان فن آوری در اواســط ســال 2010 
در ســیلیکون ولــی متولــد خــارج از آمریــکا بودنــد. اصــال چــرا مرکــزی 
ماننــد ســیلیکون ولــی در آمریــکا ســربلند کرد؟ پاســخ چند بعدی اســت. 
امــا، "فــرار مغــز" بــه ویــژه از جنــوب آســیا یــک عامــل اساســی اســت.

ــده  ــاالت متح ــکان در ای ــارِم پزش ــک چه ــش از ی ــی بی * کم
ــار  ــه "بیشــترین ب ــا ، ک ــتند. آفریق ــکا هس ــارج از آمری ــد خ متول
ــه  ــه طــور متوســط روزان ــان را دارد، در ســال 2015 ب بیمــاری" در جه
یــک پزشــک تحصیــل کــرده در آفریقــا را بــه ایــاالت متحــده از 
ــاری  ــه در اوج شــیوع بیم ــه خاطــر داشــته باشــید ک ــی داد. ب دســت م
ــه طــور متوســط 45 پزشــک  ــا، ب ــوال در ســال 2014 در غــرب آفریق اب
ــه  ــی ک ــت در حال ــود داش ــه وج ــر در  نیجری ــزار نف ــد ه ــر ص ــرای ه ب
ــر  ــزار نف ــر صده ــرای ه ــک ب ــکا 250 پزش ــرای آمری ــبت ب ــن نس همی
اســت. ده درصــد از پرســتاران، روانپزشــکان و کمــک ســالمت خانگــی 
ــه  ــی ک ــد - در حال ــزی آمده ان ــکای مرک ــب و آمری ــکا از کارائی در آمری
نیازهــای اساســی ســالمتی در ایــن کشــورها بــرآورده نمی شــود.

ــد،  ــترده درآم ــر و گس ــری فراگی ــمت نابراب ــه س ــش ب * گرای
ــاالت متحــده اســت: نابرابــری  ویژگــی اصلــی نیــروی کار در ای
درآمــدی بیــن تحصیــل کرده هــای دانشــگاه و کالــج و تحصیــل نکــرده 
ــری در  ــر و نابراب ــر ماه ــاال و کمت ــای ب ــا مهارت ه ــراد ب ــن اف ــا، بی ه
ــاًل  ــًا کام ــاال تقریب ــِی ب ــرک اجتماع ــکا، تح ــره. در آمری ــا و غی حرفه ه
منحصــر بــه  تحصیــل کرده هــای دانشــگاهی اســت امــا تحــرک اجتماعِی 
ــدون تحصیــالت دانشــگاهی  ــراد ب ــه اف ــی تقریبــا کامــال منحصــر ب نزول
ــد(. ــکیل میدهن ــکا را تش ــروی کار آمری ــت نی ــوز اکثری ــه هن ــت )ک اس

* طبقــه متوســط ســنتی "یقــه آبــی" کوچــک شــده اســت، 
ــت. بلکــه بیشــتر حــول  ــده اس ــد نش ــط ناپدی ــه متوس ــا طبق ام
ــات  ــد و خدم ــاال می پردازن ــوق ب ــه حق ــی ک ــس های ــاغل در بیزن مش
تخصصــی متمرکــز شــده اســت. }توضیــح مترجــم: کارگــران شــاغل در 
خودروســازی هــا، معــادن، ســاخت و ســاز ... در آمریــکا بــه علــت درآمــد 
ــی داد.{ ــت را تشــکیل م ــا ثاب ــط ب ــۀ متوس ــک طبق ــی ی ــاال و تضمین ب

* نیــروی کار در بخــش بــه اصطــالح "اقتصــاد دانــش" 
)متخصصیــن در رشــته های مالــی، دانشــگاه ها و مراکــز 
آموزشــی، فنــاوری اطالعاتــی( در مناطــق جغرافیایــی خــاص، 
ــی در  ــن، شــکاف بزرگ ــت. بنابرای ــز اس ــهرها متمرک ــژه ش ــه وی ب
زمینــۀ درآمــد میــان مناطــق مختلــف وجــود دارد. ایــن بــا نقــش انگلــی 
شــهرهایی ماننــد نیویــورک ســیتی و لــس آنجلــس مرتبــط اســت کــه 
مراکــز مالــی و اداری و مقرهــای فرماندهــِی ســرمایۀ امپریالیســتی و خوِد 
ــا ایــن، طبقــه ای جدیــد از  "خدمتــکاران  امپراتــوری هســتند. همــراه ب
شــهری" بــه وجــود آمده اســت کــه در خدمــت "کارگران ثروت" هســتند. 

همانطــور کــه در ابتــدا گفته شــد، ایــاالت متحــده جامعه ای بســیار قطبی 
تــر، پــر شــکاف تر و تقســیم شــده تــر از ســال های  1970  اســت. جهانی 
ســازی و صنعــت زدایــی منجــر بــه "تســاوی ســازی بزرگ" نشــده اســت. 

ــش  ــاس آن، بخ ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــا مبنای ــه اینه هم
ــش  ــی بخ ــور کل ــه ط ــور و ب ــن کش ــردم ای ــی از م ــبتًا کم نس
بــرای  را  "آزادی"  و  شــرایط  بشــریت،  از  کمــی  بســیار 
ــد - فقــط  توســعه و اســتفاده از ابتــکار و خالقیــت خــود دارن
ــیار  ــرایط "بس ــتم ، ش ــن سیس ــت ای ــه تح ــن ک ــرای ای ب
کل  در  را  ظالمانــه  عمیقــا  و  نابرابــر  بســیار   ، کوچــک" 
ــد. ــت کن ــان تقوی ــردم در جه ــای م ــرای توده ه ــان و ب جه

سیســتم  ایــن  اساســی  واقعیــت  آواکیــان  بــاب 
می کنــد: فــاش  را  امپریالیســتی  ســرمایه داری- 
ــا  ــی میلیارده ــردن زندگ ــن ب ــر از بی ــالوه ب ــتم ع ــن سیس ای
ــان،  ــه حیاتش ــکار ب ــتبرد آش ــان و دس ــر جه ــر در سراس نف
ــد.  ــود می کن ــته و ناب ــم شکس ــم دره ــانی را ه ــۀ انس روحی

سیســتم  ایــن  چگونــه  کــه  کنیــد  فکــر  ایــن  بــه 
و آشــکارا  داده  بــه هــرز  را  انســانی  پتانســیل عظیــم 
کــه  اســت  آن  نتیجــۀ  همــه  این هــا  می کنــد.  نابــود 
ــر  ــی زی ــه زندگ ــه زور وادار ب ــری ب ــای بش ــان و توده ه جه
امپریالیســم هســتند.  – ســلطه سیســتم ســرمایه داری 

ــور  ــن کش ــردم ای ــی از م ــبتًا کم ــش نس ــه بخ ــت ک ــا اس ــن مبن ــر ای ب
ــرایط و "آزادی"  ــریت، ش ــی از بش ــیار کم ــش بس ــی بخ ــور کل ــه ط و ب
آن را دارنــد کــه تحــت ایــن سیســتم ابتــکارات و خالقیت هــای 
ــه  ــه ب ــن ک ــرای ای ــا ب ــد – ام ــه کار گیرن ــترش داده و ب ــود را گس خ
تقویــت شــرایط "واژگونــه"، بســیار نابرابــر و عمیقــًا ســرکوبگرانه 
کننــد. خدمــت  دنیــا  مــردم  توده هــای  بــرای  و  جهــان  کل  در 
اســت.  ضــروری  غیــر  کامــاًل  اینهــا  تمــام  و 
ــت  ــوی هف ــر گل ــم ب ــتان سرمایه داری-امپریالیس ــان، دس ــاب آواکی )ب
ــن( ــادی نوی ــر بنی ــی ب ــه ایجــاد جهان ــق ب ــاز عمی ــارد انســان و نی میلی
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