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مقالۀ اول

 
بیانیه ای از باب آواکیان؛ 

رهبر انقالبی، مؤلف و معمار کمونیسم نوین انقالبی

۱ ژوئن ۲۰۲۰ 
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بـه همـه کسـانی کـه پـس از قتـل جـورج فلویـد و دیگـر قتل هـای سـنگدالنه به 
دسـت پلیـس، چنیـن پـر قدرت بـه پـا خاسـته اند و تظاهـرات می کنند تـا بگویند: 

»دیگـر بس اسـت!«.

 به همه کسانی که از این شورِش برحق الهام گرفته اند.

بـه همـه کسـانی کـه چشم بندهایشـان به اجبـار کنـار زده شـده و وادار بـه دوباره 
فکـر کـردن شـده اند کـه ایـن چـه کشـوری اسـت در آن زندگـی می کنیم.

شـورِش کنونـی، بزرگ تریـن سـؤال ها در مـورد ضرورت هـای برخـورداری مردم 
دنیـا از زندگـی کامـل انسـانی را به صحنه آورده اسـت:

پایان دادن به نژادپرستِی نهادینه و قتل به دست پلیس و نه چیزی کمتر از آن!

پایـان دادن بـه همـۀ راه هایی کـه مردم هر نقطه ای را مورد اسـتفاده و سـوء اسـتفاده 
و شـقاوت و بی رحمـی قـرار می دهنـد و نه چیزی کمتـر از آن!

مـا بـه دنیایـی نیـاز داریـم کـه از سفیدسـاالری و مردسـاالری در آن اثری نباشـد؛ 
دنیایـی کـه در آن هیـچ کـس »بیگانـه« تلقی نشـود؛ دنیایـی بدون جنـگ، جایی که 
تنـوِع مـردم سراسـر جهـان همچون دسـته ُگل زیبـای رنگارنگی شـکفته می شـود 
و همگـی همـراه یکدیگـر بـرای نیکبختـی مشـترک عمـل می کننـد و محافظیـن 

)زمین بانـان( حقیقـی سـیارۀ ما هسـتند.

این صرفًا یک رویا نیست.

امـکان تحقـق آن در شـورش کنونـی مردم با قاطعیـت به نمایش درآمده اسـت؛ در 
قیامـی کـه همـه نژادهـا و جنسـیت ها، از همۀ نقـاط دنیـا در آن درگیرنـد و حاضر 
نیسـتند در حالـی کـه ایـن سـتم و وحشـی گری در جریان اسـت، سـکوت کرده یا 

منفعـل بمانند.

بـرای ایـن کـه ایـن رویـا بـه واقعیت بپیونـدد مـا نیاز بـه انقـالب داریم: نـه چیزی 
کمتـر از آن!

نقشـۀ اسـتراتژیک برای انجام چنین انقالبی، چشـم انداز گسـترده و طرح انضمامِی 
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سـاختن دنیایـی بنیـاداً متفـاوت و بسـیار بهتـر کـه همـۀ این  هـا را ممکـن می کند، 
وجـود دارد و در آثـاری کـه مـن تولیـد کـرده ام مکتـوب شـده اسـت. از جمله در 

قانون اساسـی بـرای جمهـوری سوسیالیسـتی نوین در آمریکای شـمالی.

از طریـق وب سـایت انقـالب دانـش بیشـتری در مـورد انقـالب کسـب کنیـد و بـا 
پیوسـتن بـه کمونیسـت های انقالبـی، بخشـی از نیـروی تحقـق انقـالب شـوید. 

سیسـتم  تحـت  بشـریت  اکثریـت  کـه  کنیـم  زندگـی  دنیایـی  در  نیسـت  الزم 
سرمایه داری-امپریالیسـتی بـا درد و رنج هـای غیـر ضـروری زندگـی می کنند. الزم 
نیسـت سیسـتمی را تحمـل کنیـم کـه موجودیتش وابسـته بـه بهره کشـی و تحقیر 
مـردم، لگدمـال کـردن انسانیتشـان و کشـتار سنگدالنه شـان اسـت. مـا بسـیار بهتر 
از این هـا می توانیـم عمـل کنیـم! بـه موعظـۀ »چنیـن چیـزی هرگز ممکن نیسـت« 
گـوش ندهیـد. بـه اطرافتـان نـگاه کنیـد و ببینیـد آنچـه دیـروز غیرممکـن بـه نظر 
می رسـید در حـال رخ دادن اسـت؛ انقـالب، و چـرا بایـد بـه چیـزی کمتـر از آن 

دهیم؟ رضایـت 



مقالۀ دوم
بخش اول

دربارۀ اوضاع خطرناِک پیش رو، ضرورت فورِی بیرون راندن رژیم 
فاشیستی ترامپ/پنس از قدرت، رأی دادن در این انتخابات و نیاز 

اساسی به انقالب
 

۱ اوت ۲۰۲۰ 
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سخنی کوتاه دربارۀ بیانیه مهم باب آواکیان

متـن زیـر ترجمـۀ فارسـی بیانیۀ مهـم اخیرا بـاب آواکیـان در مورد انتخابات سـوم 
نوامبـر ۲۰۲۰ ریاسـت جمهوری در آمریـکا اسـت. آنچـه در ایـن بیانیـه باعـث بـر 
انگیختـن بحث هـای زیادی شـد، سیاسـِت حمایـت از جو بایـدن نامـزد انتخاباتِی 
حـزب دمکـرات اسـت. منظـور از بحـث حـول بیانیـه، بحث هـای موجه سیاسـی 
در میـان طیـف وسـیعی از افـراد و نیروهـای سیاسـی اسـت و نـه هیاهویـی کـه 
فاشیسـت های طرفـدار دونالـد ترامپ حـول این سیاسـت برپا کرده انـد. آن ها طی 
چنـد روز گذشـته در بسـیاری از سـایت ها، اکانت هـا و کانال هـای تلویزیونـی و 
رادیویی شـان، در شـهرهای بـزرگ و کوچـک آمریکا و حتا در سـایت های تجارتی 
و »بنگاه هـای معامـالت ملکـی«، ایـن خبـر را کار کـرده و در مـورد »حمایـت 
کمونیسـت ها از بایـدن« دسـت بـه خلـق افـکار فاشیسـتی زدند تـا پایه هـای خود 

را هرچـه محکم تـر کننـد.

ایـن هیاهـوی فاشیسـتی باعـث شـده که اکنـون هـزاران نفر بپرسـند: بـاب آواکیان 
کیسـت؟ و چـه می گویـد؟ امـا بایـد توجه کرد کـه هدِف اصلـی ایـن پروپاگاندای 
ضـد کمونیسـتی، توجیـه سیاسـت سـرکوب فاشیسـتی/نظامی ای اسـت کـه رژیـم 
ترامپ/پنـس در پیـش گرفتـه اسـت. ترامـپ در فرمانـی کـه بـه تاریـخ ۲۶ ژوئـن 
امضـاء کـرد و بـه اسـتقرار نیروهـای نظامـی فـدرال و شـبه نظامیـان طرفـدارش 
در شـهرهای پورتلنـد و سـیاتل و شـیکاگو منجـر شـد و در حـال گسـترش بـه 
دیگـر شـهرها اسـت، با »اسـتدالِل« امنیـت ملـی و عوام فریبی های پوپولیسـتِی ضد 
کمونیسـتی گفـت: »حملـه مـداوم آشـوبگران، آتش افـروزان و افراطیـون چـپ… 
بـه زندگـی و امـوال شـهروندان… کسـانی کـه خـود را بـا ایدئولوژی هایـی مثـل 
مارکسیسـم مشـخص کرده انـد… و خواسـتار تخریـب سیسـتم حکومتـی آمریـکا 
هسـتند… تندروهـای طرفدار یک ایدئولوژی حاشـیه ای هسـتند کـه ایاالت متحده 
آمریـکا را بـه عنـوان جامعـه ای اساسـًا ناعادالنه ترسـیم می کند… و بی شـرمانه به 
حقانیـت نهادهـای مـا و خـود حاکمیـت قانـون حملـه می کننـد.« به عبـارت دیگر 
ترامـپ، قیـام میلیونـی سـیاهان و دخالت گـری کمونیسـت های انقالبـی و دیگـر 
نیروهـای چـپ را با ایـن »اتهام« کـه متعلق به »ایدئولوژی های حاشـیه ای« هسـتند 
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و اعتقـادی »بـه حقانیـت نهادهـای« حاکـم ندارنـد و »خواسـتار تخریـب حکومتی 
آمریـکا« هسـتند یعنـی بـه خاطـر عقایدشـان، مجرمانه و شایسـتۀ سـرکوب نظامی 

تلقـی کرده اسـت.

فرمـان اجرایـی ترامـپ فقـط نیروهـای چـپ )از آنارشیسـت ها تا کمونیسـت های 
انقالبـی( را آمـاج قـرار نـداده اسـت، بلکـه مدعـی اسـت رهبـران محلـی و ایالتی 
»اراده یـا تمایـل ایسـتادگی در مقابـل نیروهـای حاشـیه اِی رادیکال و دفـاع از این 
حقیقـت اساسـی کـه آمریـکا نیـروی نیکـی اسـت و مردمش بـا فضیلت هسـتند و 
عدالـت در ایـن کشـور غالـب اسـت« را از دسـت داده انـد. او با این بهانـه با نقض 
قانـون اساسـی آمریـکا کـه مسـئولیت پلیس را بـه دولت هـای محلی واگـذار کرده 
اسـت، اقتـدار دولت هـای محلـی را زیـر پـا گذاشـته و با قـوۀ قهریۀ ارتـش فدرال 
کـه تحـت رهبـری او اسـت، اقتـدار خـود را جایگزین کرده اسـت. رژیـم ترامپ/
پنـس، »تـک پایـه« کـردن رژیم حاکـم در آمریـکا را برای پیشـبرد این دسـتور کار 

داخلـی و بین المللـی ضـروری تشـخیص می دهـد.

ضـد کمونیسـم هـارِ فاشیسـت ها، مولفۀ مهمـی از کلیت نژادپرسـتی، پدرسـاالری 
و مردسـاالری و زن سـتیزی و ال جـی بی تـی کیـو هراسـی، دین خویِی فاشیسـتی 
مسـیحی و ضدیـت با علم و شوونیسـم امپریالیسـتی آن ها اسـت. این هـا را امروزه، 
نظامی گـری )میلیتاریسـم( در صحنـۀ داخـل و صحنـۀ بین المللـی، یعنـی سیاسـت 
سـرکوب خشـن در داخل و دسـت زدن بـه جنگ هـای تجاوزکارانـه در خارج، به 

یکدیگـر پیونـد زده و تکیـه گاه خود کرده اسـت. 

ایـن اوضـاع، سیاسـت ضـرورِی سـرنگونی رژیـم فاشیسـتی ترامپ/پنـس را بـه 
عنـوان برنامـه ای فـوری در دسـتور کار کمونیسـت های انقالبی در آمریکا گذاشـته 
اسـت. سیاسـتی که نزدیک به چهار سـال اسـت توسـط حزب کمونیسـت انقالبی 
آمریـکا و سـازمان تـوده اِی رفیـوز فاشیسـم]۱[ پیـش برده می شـود. بـاب آواکیان 
رسـیدن بـه این هـدف را الزمۀ گشـودن راه انقالب بـرای از بین بردن کل سیسـتم 
سرمایه داری-امپریالیسـتی در آمریـکا می بینـد و در اسـناد متعـدد ضـرورت ایـن 
برنامـۀ فـوری )کـه مبـارزه ای کمتر از انقالب اسـت(، ربـط آن با راهگشـایی برای 
هـدف اسـتراتژیک انقـالب )کـه سـتارۀ راهنمـای آن شـعار انقـالب و نـه چیـزی 
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کمتر! اسـت( در آمریکا را تشـریح کرده و پایه های علمی آن را نشـان داده اسـت. 
او همـواره تأکیـد کـرده اسـت کـه هرچنـد ایـن مبـارزۀ ضـروری هدفـی کمتـر از 
انقـالب دارد امـا کمونیسـت های انقالبـی )مشـخصا حـزب کمونیسـت انقالبی در 
آمریـکا( بـا داشـتن رویکـرد اسـتراتژیک بـه این مبـارزه می تواننـد و بایـد آن را به 
خدمـت راهگشـایی بـرای سـاختن انقالبـی کـه ضـرورت بنیادین جامعـه و جهان 
اسـت درآورنـد. یعنـی به طـور مشـخص و بـدون ابهام، افـق انقالب کمونیسـتی و 
برنامـۀ جمهـوری سوسیالیسـتی نویـن در آمریـکای شـمالی را بـه قطبـی مؤثـر در 
جامعـه تبدیـل کنند، حـزب و نیروهای سـازمان یافتۀ آن را تقویـت کنند، توده های 
مـردم را در مبـارزه علیـه قـدرت حاکـم سـازمان داده و افکارشـان را در خدمت به 
ایـن انقـالب تغییـر دهنـد و بـا ایـن اقدامـات اوضـاع را بـه سـمت شـکل گیری 
وضعیـت انقالبـی براننـد، آنچنـان که امـکان راه انداختـن جنگ انقالبـی و پیروزی 
در سـرنگونی کل سیسـتم و جایگزینـی آن بـا قـدرت سیاسـی و نظـام اقتصـادی 
اجتماعـی ای کـه در پیـش نویـس »قانـون اساسـی بـرای جمهـوری سوسیالیسـتی 
نویـن در آمریـکای شـمالی« توسـط آواکیـان ترسـیم شـده اسـت، بـه دسـت آید. 
آواکیـان بارهـا تأکیـد کـرده اسـت: »بیاییـد بـه اصـل پایـه ای برگردیـم: ما نیـاز به 

انقـالب داریـم و در تحلیـل نهایـی هـر چیز دیگـری بیهوده اسـت.«

بیانیـۀ اخیـر وی نیـز تأکیـدات روشـن و تیـزی بـر جهت گیری هـای اسـتراتژیک 
دارد و راهـی بـرای توهـم و تخیل نسـبت بـه مجـاری انتخاباتی و ماهیت یکسـان 
احـزاب حاکـم و همچنیـن ظرفیـت و جایـگاه جنبش هـای تـوده ای )هرچقدر هم 

عادالنـه و رادیـکال و وسـیع باشـند( نمی گـذارد و تأکیـد می کنـد:

»تکیـه کـردن بـر »ضوابط« و »مجـاری معمـول« سیسـتم و محدود کـردن اقدامات 
خـود در ایـن چارچوب هـا، از جملـه انتخابـات آینـده، نمی توانـد مشـکل عمیـق 
و فـوری پیـش رو را حـل کنـد، بـه ویـژه هنگامـی کـه مسـاله مقابله با یـک رژیم 
فاشیسـتی و پیـروان متعصـب آن اسـت کـه مصمم انـد ایـن »ضوابـط« را لگـد مال 
کـرده و پـاره شـان کننـد.« و »هـر دوی این هـا، احـزاب سیاسـِی طبقـۀ حاکم اند و 
هیـچ یـک از نامزدهـای انتخاباتـی آن هـا در پایه ای تریـن و اساسـی ترین مفهـوم، 
چیـز »خوبـی« را نمایندگـی نمی کننـد. بایـدن در هیـچ جنبـۀ محتوایـی »بهتـر« از 
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ترامـپ نیسـت، جـز ایـن کـه او ترامپ نیسـت و بخشـی از تالش بـرای تحکیم و 
اجـرای حاکمیـت فاشیسـتی بـا تمـام معنایی کـه دارد، نمی باشـد.«

و این که:

»مبـارزات چنـد جانبـه بـرای برانـدازی رژیـم فاشیسـتی ترامپ/پنـس جایگزینـی 
بـرای حرکـت بـه فراسـوی این سیسـتم و هر آنچه که توسـط »شـرایط عـادی« آن 
نمایندگـی شـده و تجسـم می یابـد نیسـت. بلکه باید بـه مثابه یک بخش – بخشـی 

مهـم – از حرکـت به فراسـوی سیسـتم در دسـت گرفته شـود.«

در این چارچوب، موضع گیری حزب ما، در حال حاضر چیست؟

ایـن بیانیـه از دو جهـت تأمـل برانگیـز اسـت: هـم از نقطه نظـر دقت و روشـنایی 
بـر سـر این کـه رژیم فاشیسـتِی ترامپ/پنـس چه چیـزی را نمایندگی کـرده و چه 
بـر سـر توده هـای مـردم در آمریـکا و کل جهان مـی آورد و در صـورت تثبیت چه 
نتایـج وحشـتناک تری خواهـد داشـت، و هـم از نقطـه نظـر سیاسـت غیرعادی ای 
کـه پیـش میگـذارد؛ یعنی شـرکت در انتخابـات بورژوازی در سـوم نوامبـر و رأی 

بـه بایدن.

 بـه دالیـل روشـن، حزب مـا در موقعیـت موضع گیری سـریع در مورد درسـت یا 
غلـط بودن این سیاسـت نیسـت. به جـای آن، ما با ضرورت فهمیدن بیشـتر مسـاله 
مواجهیـم. شـاید در شـرایط اسـتثنایی و اضطـراری )مانند شـرایطی کـه آواکیان در 
ایـن بیانیـه ترسـیم می کنـد( چنیـن سیاسـتی درسـت باشـد، در عیـن ایـن کـه بنـا 
بـر نوشـته آواکیـان: »معمـوال، مـا کمونیسـت های انقالبـی اسـتدالل می کنیـم کـه 
مـردم نبایـد در انتخابـات بورژوایـی رأی دهنـد. زیـرا ایـن کار بـه تقویت سیسـتم 
سرمایه داری-امپریالیسـتی خدمـت کـرده و بـه ایـن توهـم رایـج دامـن می زند که 
گویـا می تـوان بـا »اصالحـات« و بـدون سـرنگون کـردن سیسـتمی که سرچشـمۀ 

همـه ایـن دهشـت ها اسـت، از سـتم و اسـتثمار خالص شـد.«

بنابرایـن، سـوال ایـن اسـت: آیا ایـن سیاسـت، در خدمـت »رویکـرد و جهت گیری 
اسـتراتژیک« انقـالب اسـت یـا نیسـت؟ آواکیان در ایـن بیانیه اسـتدالل کرده اسـت 
کـه چنیـن اسـت. امـا دانـش مـا در مـورد میـدان و روندهـای تاکتیکـی کـه اتخاذ 
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ایـن سیاسـت را الـزام آور می کنـد بـه مـا اجـازۀ موضع گیـری )حداقـل در حـال 
حاضـر( را نمی دهـد. ایـن نیـز برایمان روشـن اسـت کـه در صحنۀ پیچیـدۀ مبارزۀ 
طبقاتـی، رهبـران، حتـی رهبرانـی ماننـد مارکـس، لنیـن، مائـو و آواکیان بـا وجود 
داشـتن جهت گیری اسـتراتژیک و سیاسـت های مقطعـی صحیـح، می توانند هنگام 
هدایـت کشـتی انقـالب از پیـچ و خم هـای مبـارزه دچار اشـتباهات فرعی شـوند. 
ایـن یـک اصـل علمـِی عـام اسـت. الزم بـه تصریح اسـت کـه ذکـر آن در اینجا به 
معنـای آن نیسـت کـه معتقدیـم با چنیـن مـوردی مواجهیـم. همان طور کـه گفتیم، 

مـا بـا ضـرورت فهمیـدن بیشـتر مسـاله مواجهیم تـا موضع گیری سـریع.

بـاب آواکیـان یـک رهبـر کمونیسـت معمولـی نیسـت. همان طـور کـه حزبمـان 
ارزیابـی و اعـالم کـرده اسـت او در تکامـل علـم کمونیسـم، کاری در مقیـاس و 
بزرگـی کارِ کارل مارکـس انجـام داده اسـت. بـه عـالوه او مهمترین رهبر سیاسـی 
انقالبـی کمونیسـت در حـال حاضـر جهـان اسـت کـه در رأس پیشـبرد انقالب در 
دل سـرمایه داری- امپریالیسـتی آمریکا قـرار دارد و انقالب کمونیسـتی را در جایی 
رهبـری می کنـد کـه نتایـج آن پیامدهـای عظیمـی برای کل بشـریت در کـره زمین 
دارد. بـه همیـن نسـبت نیـز بررسـی علمـی و تامـل در سیاسـت هایی کـه پیـش 

می گـذارد بـرای مـا مهم اسـت.

عـروج فاشیسـم در رأس دولـت امپریالیسـتی آمریـکا و تـالش فاشیسـت ها بـرای 
تغییـر کیفـی شـیوۀ حاکمیـت دیکتاتـوری بـورژوازی در آمریـکا، نه فقـط خطری 
بـرای پرولتاریـا و انقالبیـون و مـردم تحـت سـتم آمریـکا بلکـه برای کل بشـریت 
اسـت و مبـارزه بـرای سـرنگونِی رژیـم فاشیسـتی ترامپ/پنـس، ضرورتـی فـوری 
اسـت. در ایـن زمینـه، حزب مـا کاماًل با خـط حزب کمونیسـت انقالبـی آمریکا و 
»رفیـوز فاشیسـم« موافق اسـت. خط و عملکرد کمونیسـت های انقالبـی در آمریکا 
و رهبـری بـاب آواکیـان در ایـن فراینـد همواره برای ما بسـیار آموزنده بوده اسـت 
کـه چگونـه می توان یـک جنبش مبارزاتِی ضـروری را که هدفی »کمتـر از انقالب« 
دارد، بـا در پیـش گرفتـن رویکـرد و جهت گیـری اسـتراتژیک به خدمت گشـودن 
راه اسـتراتژی »انقـالب و نـه چیـزی کمتـر« در آورد و به جای منحل کـردن افق و 
برنامـۀ کمونیسـتی و حـزب کمونیسـت، این مبـارزۀ ضـروری را به گونـه ای پیش 
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بـرد کـه به سـاختن نیروی متشـکل کمونیسـت های انقالبی خدمت کنـد، نیروهای 
کمونیسـت انقالبـی در بطـن آن تواناتـر شـوند و عـدۀ بیشـتر از توده هـای مردم را 

نیـز حـول انقـالب و نـه چیزی کمتـر از آن، جلـب و سـازماندهی کنند.

 آموختـن امـا نیازمنـد بررسـی نقادانه اسـت. پـس پیش از هـر چیز باید ایـن بیانیه 
را خـوب مطالعـه کنیـم تا اسـتدالل های آن را درک کـرده و نقادانه حـول آن بحث 
کنیـم. و از آن جـا کـه این بیانیه و سیاسـت غیر عـادِی رأی به نامـزد انتخاباتِی غیر 
فاشیسـِت امپریالیسـم، به طـور خاص مربوط به اوضاعی اسـت که مرکـز آن عروج 
یـک رژیـم فاشیسـتی در رأس دولـت آمریـکا اسـت، الزم اسـت یک بـار دیگر به 
مباحـث مربـوط بـه فاشیسـم که از چهار سـال پیش در حـزب ما نیز جریان داشـته 
)و در نشـریه حقیقت شـماره 8۲ به شـکل پروندۀ ویژه ای در در این زمینه منتشـر 

شـده اسـت( رجوع کنیم. 

ایـن مختصـر را بـرای آغـاز مطالعه و بحث نگاشـته ایم تـا این که در آینـدۀ رهبری 
حزبمـان مفصل تـر بـه بیان نظـرات و آموخته هـا و رهنمودهای خـود در این مورد 

بپردازد.
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۱- وضعیـت امـروز چالش هایـی بی سـابقه و بـا تاثیـرات درازمـدت در مقابلمـان 
گذاشـته اسـت کـه نه تنها برای مردم این کشـور بلکـه برای کل بشـریت پیامدهای 
عمیقـی خواهد داشـت. من سـه سـال پیش، ایـن واقعیـت را تحلیل کـردم و از آن 

زمـان تـا کنون، بسـیار برجسـته تر و حتی خطرناک تر شـده اسـت:

اکنـون بـا رژیمـی فاشیسـتی کـه بـر مـا حاکـم اسـت روبـه رو هسـتیم: رژیمـی 
کـه بی امـان بـه حقـوق و آزادی هـای مدنـی حملـه می کنـد و آشـکارا تعصـب و 
نابرابـری را ترویـج و ترغیـب می کنـد. این فاشیسـت ها عده ای از مـردم را فرومایه 
و بـی ارزش یـا لکـۀ ننـگ کشـور می خواننـد و رفتارشـان بـا آن هـا بی اعتنایـِی 
سـنگدالنه یـا کیـن ورزی بی رحمانـه اسـت. آن هـا محروم کـردن میلیون هـا نفر از 
بیمـۀ سـالمت و درمـان را کـه بدون آن مـردم در رنج زندگی کرده و بسـیاری جان 
خواهنـد داد ماموریـت خـود می داننـد. آن ها گسـتاخانه زنـان را اشـیاء قابل غارت 
و ماشـین زاد و ولـِد می داننـد کـه حـِق سـقط جنیـن و کنتـرل بـارداری ندارنـد و 
بایـد تابـع شـوهران و به طـور کلـی مـردان باشـند. علـِم تغییـرات اقلیمـی را انکار 
می کننـد، بـه علـِم تکامل حمله و به طـور کلی روش علمـی را تقبیـح می کنند. این 
رژیمـی اسـت کـه زرادخانۀ کشـتار جمعی اش را بـه رخ می کشـد و تهدید می کند 
کـه دسـت به جنگ هسـته ای خواهـد زد. ترور دولتـی را علیه مسـلمانان، مهاجران 
و توده هـای مـردم گتوهـای آمریـکا تشـدید کـرده اسـت؛ از اوبـاش بی رحمِی که 
از دهانشـان تعفـن »اول آمریـکا« بیـرون می زنـد، از سفیدپوسـتان برتری طلـب و 
مردسـاالران و نفـرت پراکنی هـای ضـد دگرباشـان جنسـی حمایـت کـرده و آن ها 
را افسارگسـیخته می کنـد. ایـن رژیمـی اسـت کـه بـه خاطـر همـۀ این ها بـه خود 

می بالـد و اعـالم می کنـد کـه بدتـر از همـۀ این هـا را در انبـان دارد.

 در رأس ایـن رژیـم »قلـدر مجنونـی« نشسـته اسـت کـه انگشـت اش روی ماشـۀ 
بمـب هسـته ای قـرار دارد. ایـن رژیـم، بـدون اغـراق نـه تنهـا تشـدید بی سـابقۀ 
رنـج توده هـای بشـریت را تهدیـد می کنـد بلکه خطری بـرای موجودیت بشـریت 
اسـت. زیرا در حال افزایِش غارت هرچه بیشـتر محیط زیسـت اسـت و به داشـتن 
سـالح های کشـتار جمعـِی بی نظیـر افتخـار کـرده و با گسـتاخی اعـالم می کند که 
مایـل اسـت از ایـن سـالح ها، از جملـه از زرادخانـه عظیـم هسـته ای اش اسـتفاده 
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. کند

همچنیـن تأکید کـرده ام کـه سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـتی از طریـق »عملکرد 
عـادی« خـود، این فاشیسـم را تولید کـرده و تحت این سیسـتم هیچ تغییر اساسـِی 
مثبـت ممکـن نیسـت. در نتیجـه، سیسـتم را بایـد سـرنگون کـرد و بـه جـای آن 
سیسـتمی را جایگزیـن کـرد کـه بـه شـکل رادیکال متفـاوت و بـه مراتـب بهتر از 
آن اسـت، تـا بتوانیـم کلیـۀ روابط سـتم و اسـتثمار و درگیری های خشـونت آمیزی 
کـه ایـن روابـط تولیـد می کننـد را ریشـه کن کنیـم. تمامـی این هـا در شـالوده های 
سیسـتم تعبیـه شـده اند و بخـش الینفـک و ضـروری از کارکـرد و نیازهـای آن را 

تشـکیل می دهنـد.

در حـال حاضـر، بـرای همـۀ کسـانی کـه مشـغله شـان پایـان دادن بـه بی عدالتی و 
سـتم اسـت و برایشـان سـوال اسـت که آیا بشـریت آینده ای که ارزش زندگی داشته 
باشـد را خواهـد داشـت و اصاًل آینده ای خواهد داشـت یـا خیر، بیـرون راندن رژیم 
فاشیسـتی ترامـپ/ پنـس از قـدرت، مسـاله ای فـوری و عاجـل و یـک الـزام حقیقتا 

تاریخی اسـت.

راه حـل اساسـی بـرای دهشـت هایی کـه سیسـتم دائمًا بـرای توده های بشـریت به 
وجـود مـی آورد، انقـالب و سـرنگونی سیسـتم اسـت )فـارغ از این که سیسـتم از 
طریـق دیکتاتـوری فاشیسـتِی عریـان طبقـۀ سـرمایه دار حاکـم اداره می شـود یـا از 
طریـق دیکتاتـوری نقابـدار »دمکراتیـک« ایـن طبقه(. کسـانی کـه این نیـاز را درک 
می کننـد نبایـد رویکردشـان بـه مبـارزه فـوری بـرای بیـرون رانـدن رژیـم ترامپ/ 
پنـس از قـدرت، چنین باشـد کـه گویی این مبـارزه »انحـراف« از )یـا »جایگزینی« 
بـرای( ضـرورت سـازمان دادن جنبش برای انقالب اسـت. رویکردشـان، دقیقًا باید 
ایـن باشـد کـه ایـن مبارزه بخشـی — و بخشـی حیاتـی و ضرورتی فـوری — از 

فعالیـت کلـی برای سـازمان دهی انقالب اسـت.

هـدف اساسـی و سـتارۀ راهنمـای مـا کماکان این اسـت: انقـالب و نه چیـزی کمتر 
از آن!

در هـر فعالیتـی کـه امـروز انجـام می دهیـم، از جملـه هنـگامِ شـرکت در مبارزاتی 
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کـه رویکردشـان مبـارزه برای هدفـی کمتر از انقالب اسـت، رویکرد ما این اسـت 
کـه همـۀ ایـن فعالیت هـا را به خدمـِت هدف اساسـی انقالب و رهایی بشـریت در 

آوریـم و همـواره باید چنین رویکردی را داشـته باشـیم.

معمـوال، مـا کمونیسـت های انقالبی اسـتدالل می کنیم که مـردم نبایـد در انتخابات 
بورژوایـی رأی دهنـد. زیـرا این کار بـه تقویت سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـتی 
خدمـت کـرده و بـه این توهم رایـج دامن می زند کـه گویا می توان بـا »اصالحات« 
و بـدون سـرنگون کـردن سیسـتمی کـه سرچشـمۀ همـه این دهشـت ها اسـت، از 
سـتم و اسـتثمار خـالص شـد. امـا آیـا ایـن موضـع در رابطه بـا انتخابـات خاص 
کنونـی درسـت اسـت؟ بـرای جـواب گفتن به این سـوال بایـد بـه کل تصویر نگاه 

. کنیم

۲- در مـدت نزدیـک بـه چهار سـال کـه رژیم ترامپ/پنـس در قدرت بوده اسـت، 
مـا را مجبـور کردنـد شـاهد جنایت هایی که پیشـاپیش مرتکب شـده اسـت باشـیم 
و خطـر عظیـم آن را تحمـل کنیـم. ترامـپ کارزار انتخاباتـی خـود در سـال ۲۰۱۶ 
را بـر مبنـای برنامـه ای پیـش بـرد کـه آشـکارا برنامـه ای فاشیسـتی بود مشـتمل بر 
برتری جویـی سفیدپوسـتان و مردسـاالری و نژادپرسـتی و مهاجـر هراسـی به ویژه 
علیـه مهاجـران مکزیـک و کشـورهای دیگـر کـه او آن هـا را »گودال هـای متعفن« 
می نامـد. همچنیـن حمایـت آشـکار از تبهـکاری و شـرارت نیروهـای پلیـس و 
هـواداران »غیـر نظامـی« او. ترامـپ بالفاصله پس از رسـیدن به قدرت، بـا تمام قوا 
ایـن برنامـه را بـه عمل درآورد و به سـرعت کلیۀ »ضوابـط نهادینـه«]۲[ را که مانعی 
در مقابـل خـود می دیـد، لگدمـال کـرد و حتـا در مواجهـه با اسـتیضاح ایـن کار را 
ادامـه داد و پـس از ایـن که رفقای فاشیسـت او در حـزب جمهوری خواه وی را در 

مجلـس سـنا تبرئـه کردنـد، با تفرعن و شـتاب بیشـتر به ایـن کار ادامـه داد.

اساسـًا، هـر آنچـه در ابتـدای بیانیه درباره این رژیم توصیف شـده چیزی اسـت که 
ترامـپ و اطرافیانـش با شـدت کیـن خواهانه به انجام رسـانده اند. با نزدیک شـدن 
انتخابـات مـاه نوامبـر، ایـن رونـد غلیظ تر و پرخاشـگرانه تر شـده اسـت. تصورش 
را بکنیـد کـه اگـر در مـاه نوامبـر در صـورت انتخاب مجـدد بـرای دور دوم، به او 

مقـام »فرماندهی« داده شـود، چـه خواهد کرد!
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پاندمـِی کویـد۱9 و پاسـخ ترامـپ و پنـس به این بیمـاری عالم گیر، تصویر روشـن 
دیگـری از ماهیـت ضـد علمـی این رژیـم و بی اعتنایـی مطلق آن به رنـج توده های 
مـردم ارائـه می دهـد. بـه ویـژه قشـرهایی کـه این رژیـم بیشـترین حـس تحقیر را 
نسـبت بـه آن هـا دارد و شـکننده ترین های جامعه انـد و در این پاندمی شـدیدترین 

ضربـات را خورده اند.

تمـام این هـا اتفاقـات وحشـتناکی هسـتند امـا مسـاله صرفـًا اتخـاذ سیاسـت های 
وحشـتناک نیسـت. بلکـه ما با یک شـکل کیفیتًا متفـاوت از حاکمیـت مواجهیم که 
مبتنـی اسـت بـر سـرکوب وحشـیانه و تجاوز بـه هر آنچه قـرار اسـت پایه ای ترین 

حقوق باشـد.

پیشـاپیش دیده ایـم کـه ترامـپ در نقـض آشـکار اصـول قانـون اساسـی، نیـروی 
ضربـت نظامـِی اشـغالگری را از ارگان هـای مختلـف دولـت فـدرال بـه پورتلند و 
شـهرهای دیگـر فرسـتاده اسـت، تا ابـراز نارضایتـی و اعتراضـات مـردم را جرم و 
جنایـت تلقـی کـرده و سـرکوب کننـد و بر سـلطۀ تـرور علیـه توده های مـردم در 

گتوهـای شـیکاگو و دیگـر نقـاط بیافزایند.

مـا شـاهد نمایـش برتری طلبـی عریـان ترامـپ در شـعار »اول آمریـکا« بوده ایـم؛ 
از جملـه در مطالبـات مکـررش بـرای مجـازات شـدید کسـانی کـه بـه نظـر او 
نتوانسـته اند به طـور شایسـته شـور وطـن پرسـتی نشـان دهنـد، یـا جـرأت انتقـاد 
از او را بـه خـود داده انـد یـا علیـه برخـی از عریان تریـن سـتم گری های قـوای 
اجرایـِی سیسـتم، بـه ویـژه تداوم سـرکوب بی رحمانـۀ سـیاهان و قتل مردم سـیاه، 
قهـوه ای و بومیـان آمریکایـی توسـط پلیـس اعتـراض کرده انـد. ترامـپ دائمـًا در 
حـال ترغیـب رذالِت اوبـاش طرفـدار »متمم دوم قانون اساسـی«]3[ و دیگر کسـانی 

کـه او »آدم هـای بسـیار شایسـته« می خوانـد بوده اسـت.

همـه این هـا عـروج هیتلـر به قـدرت و حاکمیـت او و آلمـان نـازی در دهۀ ۱93۰ 
و اوایـل دهـۀ ۱94۰ را بـه یـاد می آورنـد. هنگامـی کـه هیتلـر جنبـش فاشیسـتی 
خـود را بنـا می نهـاد، اراذل و اوبـاش بسـیج می شـدند تـا آن دسـته از مـردم را که 
حمایـت خـود از هیتلـر را نشـان نمی دادنـد ضرب و شـتم کـرده و بترسـانند و به 
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آن هـا در خیابـان و سـایر اماکـن عمومـی حملـه کنند. همیـن که دولت فاشیسـتی 
نـازی قـدرت خـود را تثبیـت کـرد، هرگونـه اپوزیسـیون را به شـدت مجـازات و 
خـرد کـرد. همه کسـانی که بـا صراحـت او و ایدئولوژی رسـمی نـازی او را تأیید 
نمی کردنـد مـورد هـدف قـرار می گرفتنـد. تعـداد زیـادی از مـردم از مؤسسـات 
دولتـی پاکسـازی شـدند. بـه ویژه یهودیـان و همۀ کسـانی که به اعتقـاد رژیم نازی 
نسـبت بـه »نـژاد خالص آلمانـی« »بیگانـه« بودند و مانعی در رسـیدِن ایـن رژیم به 
اهـداف جنایت کارانـه اش تلقـی می شـدند. اول از کمونیسـت ها شـروع کردند. اما 
خیلـی زود جمعیـت یهـود، کولی ها )رومان ها(، همجنسـگرایان و دیگـران را در بر 
گرفـت. اردوگاه هـای کار اجبـاری پـر از کسـانی شـد که بـرای رژیم نـازی تهدید 
یـا بـرای آلمـان »لکـه ننـگ« محسـوب می شـدند. و طولـی نکشـید که ایـن روند 
به نسـل کشـِی گسـتردۀ میلیون ها یهودی در آلمان و کشـورهایی که توسـط رژیم 

نـازی فتح و اشـغال می شـدند، منجر شـد.

هرچنـد ایـن اتفاقـات یـک بـاره رخ ندادنـد امـا طی یـک دوره نسـبتًا کوتـاه )یک 
دهـه یـا بیشـتر( و با شـتابی فزاینـده روی دادنـد. حاکمیـت قانون کاماًل آشـکارا و 
رسـمًا کنـار گذاشـته نشـده بـود امـا »قانـون« و »حاکمیـت قانـون« مترادف شـد با 
هیتلـر و هـر آن چـه رژیم نـازی می گفت »قانون« اسـت. بخش عمـده از کاری که 
هیتلـر و نازی هـا در جریـان حاکمیـت وحشـت و نسل کشـی انجام دادنـد »مطابق 
قانـون« بـود. قانونـی کـه بـه اهـداف و ابـزار توحش آن هـا تقلیـل پیدا کـرده بود، 
و توسـط نهادهایـی کـه کامـاًل از هـر معنـا یـا هدفی به جـز خدمت به دسـتور کار 
نـازی و انطبـاق بـا آن تهی شـده بودنـد، از طریق سـرکوب و قتل اعمال می شـدند 

و تبدیـل شـده بودنـد به ابـزار جنایـت نازی ها.

درمجمـوع آنچـه ترامـپ در حـال حاضـر انجـام می دهـد، از جملـه فراخوان های 
علنـی وی بـرای لغـو تصمیمـات دیـوان عالـی و مصوبه هـا و بدعت هـای قبلـی 
)به طـور مثـال، فراخـوان غیرقانونـی کـردن سـقط جنیـن و مجـازات سـوزاندن 
پرچـم(، بـه همـراه نقـض مکـرر قانـون و آیین هـای دادرسـی قانونـی توسـط وی 
و پافشـاری بـر ایـن کـه او خـودش قانـون اسـت، سـایۀ فرارسـیدن دیکتاتـوری 
فاشیسـتِی هرچـه عریان تر اسـت. فاشیسـم همین اسـت. یعنـی دیکتاتوری آشـکار 
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و تهاجمـی، لگدمـال کـردن حاکمیـت قانـون، تکیـه کـردن بـر خشـونت و تـرور 
بـه نیابـت از سیسـتم سـرمایه داری سـیری ناپذیر و بـه مثابـه تالشـی افراطـی برای 
مقابلـه بـا شـکاف های عمیـق اجتماعـی و بحران های حـاد )در داخـل و در عرصه 
جهانـی(. و بـا اقدامـات »وزیـر آمـوزش و پـرورش« ترامـپ )بتسـی دو- ووس( 
Betsy DeVos می توانیـم خطـوط کلـی نسـخۀ رژیم ترامپ/پنـس از »ایدئولوژی 
رسـمی« )مسـیحیت فاشیسـتی( را ببینیـم. چـرا کـه بتسـی دو-ووس خـودش یک 
فاشیسـت بنیادگـرای مسـیحی اسـت و هـدف نهایـی اش تعویـض نظـام آمـوزش 
عمومـی و سـکوالر آمریـکا با مدارسـی مبتنـی بر آمـوزش آیینِی مسـحیت بنیادگرا 
اسـت. از هـم اکنـون می توانیـم سایه گسـترِی وضعیتـی را تشـخیص دهیـم کـه نه 
تنهـا دانـش آمـوزان مـدارس بلکـه همـۀ افـراد جامعه ملـزم بـه بیعت وفـاداری با 

یـک آمریـکای فاشیسـتی مسـیحی سـفید گردند.

یکـی از بیانیه هـای سـازمان »رفیوز فاشیسـم« ایـن موضوع را در متن زیر به شـکل 
شـیوا و قدرتمند اسـتدالل می کند:

»بـه واقـع خطـوط در حـال ترسـیم شـدن هسـتند و اوضـاع آبسـتن پیامدهـای 
فاجعه آمیـز بـرای کل بشـریت اسـت. اگر مـا حق اعتـراض از طریق قانونـی یا غیر 
قانونـی را از دسـت بدهیـم، اصـاًل نمی تـوان گفـت کـه چه خواهد شـد. فاشیسـم 
صرفـًا بدتریـن حالـت در چرخـش آونـگ نیسـت. بلکـه تغییـری کیفـی در نحوۀ 
حاکمیـت بـر جامعـه اسـت. گروه هـا را یکـی پـس از دیگـری شـرور نامیـده و 
در مسـیری کـه بـه وحشـت می انجامـد مـورد آمـاج قـرار می دهـد. همـه این هـا 
در ظـرف بیـش از سـه سـال در جریـان بـوده اسـت، امـا بـا وجـود برپـا شـدن 
اردوگاه هـای اجبـاری در مـرز، تبرئـۀ ترامـپ در دادگاه اسـتیضاح قالبـی و فرمـان 
اجرایـی بـرای محافظـت از بناهـای تاریخـی و هـم زمـان جرم انگاری کـردن حق 
»متمـم اول« کـه اسـتفاده از آن مجـازات زنـدان دارد، خیلی هـا هنـوز می خواهنـد 
غـرق در توهمـات راحت طلبانه شـان باشـند و نمی خواهنـد بـاور کننـد کـه ایـن 
اتفـاق واقعـًا دارد روی می دهـد. ایـن فاشیسـم اسـت کـه به جریـان افتـاده و زمان 

بـرای متوقـف کـردن آن دارد از دسـت مـی رود«.

مـدت طوالنـی اسـت کـه عـده ای از مـا، از جملـه صداهـای متنوعـی کـه توسـط 
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»رفیوز فاشیسـم« نمایندگی می شـود، نشـان داده ایـم که رژیـم ترامپ/پنس خطری 
فـوری و دارای ظرفیـت خطراتـی بـس عظیم تـر اسـت. امـا ایـن هشـدارها اغلب 
اوقـات و بیـش از انـدازه بـا واکنـِش انکارهـای متکبرانـۀ کسـانی روبـه رو شـده 
اسـت کـه نمی تواننـد یـا نمی خواهنـد واقعیـت و مسـیر این رژیـم را ببیننـد. آن ها 
چشـمان خـود را بر بسـیاری از کارهای وحشـتناکی کـه این رژیم پیشـاپیش انجام 
داده بسـتند و بـه آن هـا کـم بهـا دادنـد تـا خطـر ایـن رژیـم را انـکار کننـد. آن هـا 
خاطرنشـان می کردنـد کـه ایـن رژیـم هنوز فـالن و بهمان کارهـا را انجـام نداده و 
انتظـار داشـتند کـه »اثبـات« ایـن ادعا باشـد که ایـن کارهـا را نخواهد کـرد. اکنون 
که دیری از شـب گذشـته و در این لحظۀ حسـاس، با دیدن ماهیت فاشیسـتی این 
رژیم و تشـابهات بسـیار واقعـی آن با جنایت هـای رژیم های فاشیسـتی قبلی، دادِن 
عنـواِن »زنـگ خطرهـای اغراق آمیز« به این هشـدارها هیچ نیسـت مگـر بی اعتنایی 
بـه درس هـای حیاتـی تاریـخ و عـالوه بر این، چشـم پوشـیدن بـر واقعیت بسـیار 
خطرنـاک اوضـاع کنونـی: از جملـه، اهمیـت ایـن واقعیت کـه ترامپ بـرای عملی 
کـردن وعده هایـی که به فاشیسـت های مسـیحی داده اسـت، دادگاه هـا را از مدارج 
پاییـن تـا دیوان عالی کشـور بـا قشـونی از فاشیسـت های مسـیحی و دیگر قضات 
راسـت افراطـی پـر کرده اسـت. این قشـون، بـرای اعطـای »مشـروعیت قانونی« به 

کل برنامـۀ هولنـاک رژیـم فاشیسـتی ترامپ/ پنـس حرکـت خواهد کرد.

اگـر ایـن رژیـم بتوانـد قـدرت خـود را بیـش از این هـا تثبیـت کنـد و در اجـرای 
اهـداف ترسـناک خـود جهش های بیشـتری کنـد، نتیجـه اش عقب گـرد ویرانگر برای 
هرگونـه تـالش در مقاومـت علیـه بی عدالتـی و سـتم خواهد بـود و به احتمـال زیاد 
منجـر بـه سـرکوب بی رحمانه و حتـا نابـودی مدافعان حقـوق دمکراتیـک و حامیان 
هـر شـکل اصالحات مترقـِی معنـادار و همچنیـن نیروهای متشـکلی خواهـد بود که 

بـرای تغییرات اساسـی انقالبـی مبـارزه می کنند.

بـه اساسـی ترین وجـه، ضـرورت فـوری در بسـیج تـوده ای مـردم حول خواسـت 
بیـرون رانـدن اجبـاری ایـن رژیـم فاشیسـتی در تضـاد بـا خیـزش تـوده ای علیـه 
سفیدسـاالری )برتری جویی سفیدپوسـتان( و ترور پلیسـی که نهادینه هسـتند یا در 
تضـاد بـا جنبش هـای توده ای علیـه دیگر جنایت های این سیسـتم نیسـت. بلکه در 
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اتحـاد بنیادیـن بـا تمام این مبـارزات بـوده و برای همـه آن ها حیاتی اسـت. این ها 
بـه طـرزی قدرتمنـد با یـک دیگر رابطـۀ تقویـت متقابل دارنـد که می تـوان و باید 

آن را درک کـرد و بـر ایـن مبنـا آن ها را سـازمان داد.

3- تقریبـا بـا اطمینـان می تـوان گفـت کـه صرفـًا اتـکا بـه رأی دادن بـرای بیـرون 
رانـدن رژیـم از قـدرت، منجـر بـه نتایج بسـیار بد و حتـی فاجعه آمیز خواهد شـد. 
ایـن امـر بـه ویژه با توجـه بـه کارهایی که رژیـم ترامپ/پنـس پیشـاپیش در رابطه 
بـا انتخابـات انجـام می دهـد و آن چـه ترامـپ در رابطـه بـا آن می گویـد، صـادق 
اسـت. پیشـاپیش رژیـم و حامیانـش حرکت هایـی را برای سـرکوب آرای کسـانی 
کـه احتمـاالً علیـه ترامـپ رأی خواهند داد شـروع کرده انـد. به عنوان مثـال ترامپ 
دسـت بـه حمـالت کاماًل بی اسـاس علیه ارسـال رأی از طریـق پُسـت زده و برای 
ارعـاب سـیاهان و التیـن تبـاران و مانـع تراشـی در مقابـل اسـتفادۀ آن هـا از حـق 
رأی شـان تـدارک می بینـد. ترامپ همان طور کـه در انتخابات سـال ۲۰۱۶ گفت در 
صـورت باخـت، از پذیـرش نتیجه انتخابات سـر باز خواهد زد، در مـورد انتخابات 
آینـده هـم چنیـن زمزمه هایی را سـر داده اسـت. و اکنـون ایدۀ »معلق کـردن« و »به 

تأخیـر انداختـن« انتخابـات را طـرح می کند. 

بـا توجـه بـه کارهایـی که ترامپ قبـاًل انجـام داده و وقیحانـه اعالم کـرده، می توان 
تصـور کـرد کـه با نزدیک شـدن انتخابـات و بعـد از آن، رژیـم ترامپ/پنـس گارد 
توفـاِن storm troopers وفـادار بـه خـودش را در شـهرهای سراسـر کشـور 
مسـتقر کـرده و با شـرارت دسـت بـه سـرکوب هرگونه ابـراز مقاومـت و مخالفت 

بزنـد. ایـن چشـم انداز بسـیار ترسـناک و همچنیـن بسـیار واقع بینانه اسـت. 

تـداوم پاندمـی کوید۱9 یـا فرمان هـای اجرایی بـرای فرونشـاندن »بی نظمی مدنی« 
)اعتراضـات( در بسـیاری از نقـاط کشـور می توانـد همچنیـن بـه عنـوان بهانـه و 

نقابـی بـرای »تعلیـق« انتخابـات و شـاید تعلیق نامحدود آن، اسـتفاده شـود.

مطمئنـًا می تـوان تصـور کـرد کـه ترامپ یـک »شـرایط اضطـراری ملی« نیـز خلق 
کنـد. بـرای مثـال به اقدامـات جنگـی علیه ایران یـا حتا احتمـاالً علیه چین دسـت 
بزند و به این بهانه شـرایط سـرکوبگرانه شـدیدتری را برقرار کند، شـمار بیشـتری 
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از گارد توفان شـبه نظامی اش را برای اشـغال شـهرها بفرسـتد و انتخابات را ابطال 
کنـد )یـا بـرای مـدت نامحـدود »بـه تاخیـر« بینـدازد( و یـا در صـورت برگـزاری 

انتخابـات، از ایـن طریـق آراء و نتایـج آن را کنتـرل کند.

در حـال حاضـر، اسـتمرار در سـازمان دادن مقاومـت و سـازمان دادن آن به شـکل 
قدرتمند و گسـترش یابنده علیه هر حرکت سـرکوبگرانۀ ترامپ، از جمله سـازمان 
دادن مخالفـت علیـه تالش هـای ایـن رژیم در سـرکوب رأی دهنـدگان و از طریق 
بسـیج گسـترده در حمایت و دفاع از آن هایی که آماج چنین سـرکوبگری هسـتند، 

دارای اهمیت اساسـی است.

بـا آگاهـی کامـل نسـبت به ماهیـت رژیـم فاشیسـتی و آن چـه نمایندگـی می کند و 
بـا آگاهـی نسـبت به ایـن که ترامـپ فقط بـه دنبال سـرکوب آرای کسـانی نیسـت 
کـه علیـه وی رأی خواهنـد داد، بلکـه در تدارک اسـت کـه در صورت برنده نشـدن 
در انتخابـات بـرای مانـدن در قـدرت از سـرکوب خشـن و قهـری اسـتفاده کند… 
بـا آگاهـی کامـل نسـبت به این هـا، هم اکنـون باید دسـت به بسـیج حقیقتـًا عظیم و 
پایـدار حـول خواسـت متحدانۀ بیـرون کردن فـوری این رژیـم از قـدرت بزنیم. این 
مبـارزه از اهمیتـی اساسـی و فـوری برخوردار اسـت و باید جهت گیری آن را داشـته 
و آمـاده باشـیم کـه در صـورت ضرورت اوضـاع، این بسـیج را بعـد از انتخابات هم 

ادامـه دهیم.

از روزهـای نخسـت رژیـم ترامـپ/ پنـس، سـازمان »رفیـوز فاشیسـم« ماهیـت 
فاشیسـتی ایـن رژیـم را فریـاد زده و فراخـوان بسـیج گسـتردۀ تـوده ای بـا هـدف 
بیـرون رانـدن ایـن رژیـم از قـدرت را داده اسـت. تحقق ایـن هدف اکنـون هرچه 
ضروری تـر و فوری تـر شـده اسـت. اگـر، آن هـا کـه از ایـن رژیـم متنفرنـد اما در 
گذشـته نتوانسـتند یـا نخواسـتند ماهیت واقعـِی فاشیسـتی و خطر بـزرگ آن برای 
بشـریت را تشـخیص دهنـد، زودتـر از این هـا بـه فراخوان »رفیوزفاشیسـم« پاسـخ 
داده و فعاالنـه درگیـر آن شـده بودنـد، امـروز بـا اوضاعی واقعـًا متفاوت و بسـیار 
خوبـی روبـه رو بودیـم. اکنـون سـرانجام و به طـور روزافزونـی عـدۀ بیشـتری این 
واقعیـت را تشـخیص می دهنـد و حـول ماهیـت »اقتدارگـرای« ایـن رژیـم بحـث 
می شـود و حتـی اسـتفاده از اصطـالح فاشیسـم بـرای توصیـف آن افزایـش یافتـه 
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اسـت. همان طـور کـه خاطرنشـان کـردم در مـورد افـراد زیـادی می تـوان گفـت: 
»اوه! حـاال می گوینـد« که این فاشیسـم اسـت، گویی به تازگی فاشیسـم ظاهر شـده 
اسـت. امـا از آن جـا کـه خطـرات عمیـق را می فهمیـم، بهتر اسـت ایـن واقعیت را 
بـه رسـمیت بشناسـیم کـه االن بهتـر از هرگز اسـت. زمـان در حال از دسـت رفتن 
اسـت. اما هنوز برای محقق کردن بسـیج گسـتردۀ توده ای خیلی دیر نشـده اسـت. 
تکیـه کـردن بـر »ضوابـط« }»هنجارهـا«{ و »مجـاری معمـول« سیسـتم و محـدود 
کـردن اقدامـات خـود در ایـن چارچوب هـا، از جملـه انتخابـات آینـده، نمی تواند 
مشـکل عمیـق و فـوری پیـش رو را حـل کنـد، به ویـژه هنگامـی که مسـاله مقابله 
بـا یـک رژیـم فاشیسـتی و پیـروان متعصب آن اسـت کـه مصمم اند ایـن »ضوابط« 

را لگـد مـال و پـاره کنند.

4- در ایـن لحظـۀ حسـاس، بایـد از هـر وسـیلۀ عمـِل غیر خشـونت آمیز مناسـب 
بـرای بیـرون کـردن ایـن رژیـم از قدرت، اسـتفاده شـود. اگـر علیرغـم اعتراضات 
گسـترده بـا خواسـت بیـرون کـردن رژیـم ترامپ/پنـس از قـدرت، ایـن رژیـم در 
زمـان انتخابـات کمـاکان در قـدرت باقـی مانـده باشـد، آنـگاه )بـا فـرض ایـن که 
انتخابـات بـه واقع برگزار شـود( اسـتفاده از کلیۀ ابزار مناسـب برای کنـار زدن این 
رژیـم بایـد شـامل رأی دادن علیـه ترامـپ باشـد. بـدون ایـن کـه تکیۀ اساسـی بر 
روی ایـن روش گذاشـته شـود. واضـح بگویم کـه این بـه معنـای »رأی اعتراضی« 
بـرای برخـی کاندیداهـا که شـانس پیـروزی ندارنـد نیسـت. بلکه بـرای رأی موثر 

علیـه ترامـپ، در واقـع بایـد به نامـزد حـزب دمکرات یعنـی بایـدن رأی داد.

دلیـل ایـن امـر آن نیسـت کـه بایـدن )و به طـور کلـی حـزب دمکـرات( یـک باره 
تبدیـل بـه چیـزی غیـر از آن چه هسـتند شـده اند. آن ها نماینـدگان و ابزار سیسـتم 
اسـتثمارگر، سـتم گر و بـه معنـای واقعـی کلمـه، سیسـتم آدمکـش سـرمایه داری-
مـا  کـه  اسـت  چیـزی  همـان  کمـاکان  انتخاباتـی  پروسـۀ  هسـتند.  امپریالیسـتی 
کمونیسـت های انقالبـی نامیده ایم: BEB )مزخـرِف انتخاباتِی بـورژوازی(. کماکان 
حقیقـت ایـن اسـت کـه هیـچ تغییر اساسـی بـه سـمت شـرایط بهتـر نمی تواند از 
طریـق پروسـۀ انتخاباتـی بـه دسـت آید و ایـن که به طور عـام و به طـور کلی، رأی 
دادن تحـت ایـن سیسـتم بـه تقویت سیسـتم خدمـت می کند، بـه ویژه اگـر به رأی 
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دادن بـه عنـوان راهـی بـرای دسـت یافتـن به تغییـر معنـادار و به خصـوص اگر به 
عنـوان »راه« به آن نگریسـته شـود.

اما این انتخابات، فرق دارد.

انتخاباتـی، دمکرات هـا همـان بـازی شـیادانه را  ایـن حقیقـت دارد کـه بـا هـر 
اجـرا می کننـد. یعنـی مـردم متنفـر از بی عدالتـی و سـتم را می ترسـانند کـه بـه 
»ّشـر کمتـر« رأی دهنـد و اصـرار می ورزنـد کـه »شـما ممکـن اسـت بـا هرچه ما 
می گوییـم موافـق نباشـید، حتـا ممکـن اسـت اختالفـات و انتقادهـای جـدی به ما 
و فعالیت هـای مـان داشـته باشـید امـا آیـا واقعـًا می خواهیـد کـه آن هـا در قدرت 
باشـند؟! )منظـور از آن ها سفیدپوسـتان برتری طلب، مردسـاالران، غارتگران محیط 
زیسـت کـه تغییـرات اقلیمـی را انـکار می کننـد، و مرتجعیـن تمـام قـِد حـزب 

اسـت(. جمهوری خـواه 

و حـزب دمکـرات همـواره و دائمًا این کار را کرده اسـت. حزب دمکـرات نمایندۀ 
سیسـتم سـرمایه داری- امپریالیسـتی اسـت کـه سفیدسـاالری، مردسـاالری، غارت 
محیـط زیسـت و جنـگ بـرای امپراتوری در وجـودش تعبیه شـده و همواره تالش 
می کنـد در رأس سیسـتم بنشـیند. بـا ایـن وجـود گاهـًا سـر و صداهایـی در مورد 
ایـن جنایت هـا کـرده و برخـی قدم ها بـرای برخی اصالحـات ناچیـز )و در نهایت 
بی محتـوا( بـر مـی دارد تـا بـه اصطـالح کاری در رابطـه بـا آن هـا صـورت بدهـد. 
همـه این هـا در واقـع بـه ایجـاد اوضاع وحشـتناکی کـه امـروز در مقابلمان اسـت 
خدمـت کـرده اسـت. بـه لحـاظ سیاسـی بسـیاری از کسـانی کـه بـه دنبـال خاتمه 
دادن بـه چنیـن جنایت هایـی هسـتند را فلـج کـرده و بـه سـطح وابسـتگان منفعـِل 
حـزب دمکـرات و نقـش آن در پروسـه انتخاباتی فروکاهیده اسـت. ضمـن این که 
بـر آتـش بخش های فاشیسـِت سـخت جان جامعـه دمیده اسـت که مصرنـد مطلقًا 
اجـازۀ هیـچ تخفیفـی در ایـن جنایـات و هیـچ امتیـازی بـه مبارزاتـی کـه علیه آن 
می شـود، داده نشـود، و در واقـع خواسـتار تقویـت بی رحمانۀ این سـتم و جنایات 

آن بـه طـرزی افراطی هسـتند.

بـا ایـن وجـود، ایـن انتخابـات از زوایـای بسـیار مهمی متفاوت اسـت. سـؤال این 
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نیسـت کـه آیـا بایـدن و دمکرات هـا نماینـده چیـز »خوبـی« هسـتند یا این کـه آیا 
اصـوالً دمکرات هـا »بهتـر« از جمهوری خواهـان هسـتند. هـر دوی این هـا، احزاب 
سیاسـِی طبقـۀ حاکم انـد و هیچ یـک از نامزدهـای انتخاباتی آن هـا در پایه ای ترین 
و اساسـی ترین مفهـوم، چیـز »خوبـی« را نمایندگـی نمی کنند. بایـدن در هیچ جنبۀ 
محتوایـی »بهتـر« از ترامپ نیسـت، جز این که او ترامپ نیسـت و بخشـی از تالش 

بـرای تحکیـم و اجـرای حاکمیت فاشیسـتی بـا تمام معنایـی که دارد، نمی باشـد.

اگـر بـه ایـن انتخابـات از ایـن زاویـه کـه کدام نامـزد »بهتـر« اسـت نگاه کنیـم، از 
درک خطـرات عمیـق و عواقـب بالقـوه ای که در ایـن وضعیت وجـود دارند، غافل 
خواهیـم مانـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه از درون ایـن انتخابـات تنها چیـز »خوبی« 
کـه می توانـد بیـرون بیایـد، وارد کـردن یک شکسـت قاطع بـه ترامـپ و کل رژیم 
فاشیسـتی اسـت. انجـام ایـن کار می توانـد شـرایط بـه مراتـب بهتـری بـرای ادامۀ 
مبـارزه علیـه هـر آن چـه رژیم ترامپ/پنـس نمایندگی کـرده و علیه کلیه سـتم ها و 
بی عدالتی هـای ایـن سیسـتم ایجـاد کند و هدیـۀ بزرگی بـرای مردم سراسـر جهان 

خواهـد بود.

بـاز هـم در ایـن شـرایِط بسـیار خـاص و خارق العـاده، اگـر رژیـم ترامپ/پنـس 
بـا وجـود بسـیج گسـتردۀ تـوده ای حـول خواسـت برکنـاری ایـن رژیـم، در زمان 
انتخابـات همچنـان در قـدرت باشـد، آنگاه مبـارزه علیه ایـن رژیم فاشیسـتی رأی 
دادن علیـه ترامـپ از طریـق رأی دادن بـه بایـدن را ایجاب می کنـد، در همان حال 
کـه سـازماندهی بسـیج گسـترده و پایـدار علیـه این رژیم و هـر آنچـه نمایندگی و 
در خـود فشـرده می کنـد را بایـد ادامه داد و آماده باشـیم که بسـیج گسـترده را حتا 
اگـر ترامـپ در انتخابـات بازنـده شـود اما از قبـول باخت امتنـاع کند ادامـه دهیم.

5 – بـا وجـود تشـخیص ایـن مسـاله، بسـیار مهـم اسـت کـه یـک بـار دیگـر بـه 
شـدیدترین وجـه تأکیـد کنیـم کـه به دالیلـی کـه در اینجا گفته شـد، اتـکا به رأی 
دادن بـدون بسـیج گسـتردۀ تـوده ای، بـه احتمال زیاد منجـر به فاجعه خواهد شـد.

ایـن احتمـال هسـت کـه ترامـپ واقعـًا در انتخابـات پیـروز شـود. امـا، چـه برنده 
شـود یـا بازنـده، انتخابـات شـامل اقدامـات بی سـابقه در سـرکوب آرای مخالفـان 
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وی و اسـتفاده از وسـایل غیرقانونـی گوناگـون بـرای ماندن در قـدرت خواهد بود. 
و حتـی اساسـی تر، بـا درک دقیـق ماهیـت فاشیسـتِی رژیـم و پیامدهـای کامل آن، 
بایـد گفـت فـارغ از این کـه رژیـم ترامپ/پنس از چـه طریقی به قدرت رسـیده و 
بـرای مانـدن و تحکیـم قدرت خود دسـت بـه چه حرکاتـی می زنـد، در هر حالت 
نامشـروع اسـت. هیتلـر و نازی هـا در دهـۀ ۱93۰ در آلمـان از طریـق »کانالهـای 
عـادی سیسـتم دمکراتیـک« از جملـه انتخابـات بـه قدرت رسـیدند، امـا حاکمیت 
آن هـا و اقدامات وحشـتناک وصف ناپذیرشـان، مطلقًا هیچ »مشـروعیتی« نداشـت. 
همیـن اصـل اساسـی در مـورد رژیـم ترامپ/پنـس صدق می کنـد. به دلیـل ماهیت 

و محتـوا، چیـزی بـه نام »فاشیسـم مشـروع« وجـود ندارد.

هـر اتفاقـی در انتخابـات بیافتـد و حتی اگـر بایدن برنـده و به واقـع رئیس جمهور 
اوالً  زیـرا،  بـود.  نخواهـد  کار  در  عـادی«  شـرایط  بـه  »بازگشـت  هرگـز  شـود، 
فاشیسـت ها، یعنـی کسـانی کـه کمـاکان در مقام هـای باالی قـدرت خواهنـد ماند 
و همچنیـن »پایـۀ« فاشیسـم که در جامعه گسـترده شـده اسـت، چنین اجـازه ای را 
نخواهنـد داد. و دیگـر ایـن کـه، بـه هر حـال هیچ کـس نبایـد خواهان »بازگشـت 
شـرایط عـادی« باشـد. چـرا که »شـرایط عـادی« این سیسـتم همواره شـامل ظلم و 
سـتم وحشـیانه علیـه مـردم سـیاه و سـایر رنگین پوسـتان از طریـق ترور، قسـاوت 
و قتـل عـام سیسـتماتیک بـرای اجرای این سـتم؛ همواره شـامل تبعیض شـرورانه، 
تعصـب و خشـونت علیـه مهاجـران، زنان، ال جی بی تی کیوها و سـایر کسـانی که 
بـه عنـوان فرومایـه و »بیگانه« تلقی شـده اند، بوده اسـت. همواره شـامل جنگ های 
ناعادالنـه بـرای امپراتـوری و ادامـه جنایـات علیـه بشـریت بـوده اسـت و اکنـون 
همـان »شـرایط عـادی« از طریـق ویرانی هـای روز افـزون محیـط زیسـت و تهدید 
همیشـگی جنگ هسـته ای، تهدیدی برای موجودیت بشـر نیز محسـوب می شـود.

مبـارزات چنـد جانبـه برای برانـدازی رژیـم فاشیسـتی ترامپ/پنـس جایگزینی برای 
حرکت به فراسـوی این سیسـتم و هر آنچه که توسـط »شـرایط عـادی« آن نمایندگی 
شـده و تجسـم می یابـد نیسـت. بلکـه بایـد به مثابـه یک بخش – بخشـی مهـم – از 

حرکت به فراسـوی سیسـتم در دسـت گرفته شـود.

۶ – سـرانجام جـدا از ایـن که چه اتفاقاتـی در انتخابات جاری بیفتـد، یک حقیقت 
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عمیـق تغییـر نمی کنـد و آن ایـن کـه هیچ تغییر اساسـی به سـمت شـرایط بهتر در 
چارچوبـۀ ایـن سیسـتم امکان پذیر نیسـت. تشـخیص این حقیقت و عمـل کردن بر 
مبنـای درِک آن اهمیتـی حیاتی دارد. هرچند که بسـیج گسـتردۀ پایـدار حول مطالبۀ 
متحـد کننـدۀ »برکنـاری رژیـم ترامپ/پنس! فـوری!« باید به طور عاجـل پیش برود. 
اما در همان حال کسـانی که به این درک رسـیده اند که سفیدسـاالری، مردسـاالری 
و دیگـر سـتم ها و جنایت هـا علیـه بشـریت کـه در چارچـوب این سیسـتم جریان 
دارد در حقیقـت در وجـود سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـتی تعبیـه شـده اند، باید 
به طـور منظـم و مـداوم با یکدیگر برای سـاختن جنبشـی گسـترش یابنده و تقویت 
نیروهـای سـازمان یافتـۀ بـرای انجـام انقالبی واقعی جهت سـرنگونی سیسـتم، کار 

 . کنند

خالصـه کنـم: بـا توجـه بـه وجـود خطـرات حقیقتـًا سرنوشـت سـاز، نه فقـط از 
منظـر یـک موضـوع خـاص، هرچنـد کـه بسـیار مهم باشـد، و نـه صرفًا بـرای این 
کشـور، بلکـه بـرای توده هـای مردم در سراسـر جهـان و بـرای آیندۀ بشـریت، نیاز 
فوق العـاده ای هسـت کـه رویکـرد و عمل مـان دارای آن حـد از پختگـی باشـد که 
در مواجهـه بـا تضادهـای پیچیده و دشـوار اوضاع کنونی الزم اسـت – داشـتن دید 
وسـیع، رد سکتاریسـم کوته نظرانـه و دگماتیسـم شـکننده و بـی دوام، و پرهیـز از 
رویکـرد فلـج کننـدۀ »ایـن یـا آن«. نبایـد گفت: مـا علیه سفیدسـاالری و خشـونت 
پلیـس مبـارزه می کنیـم یـا بـرای بیـرون رانـدن رژیـم فاشیسـتی ترامپ/پنـس؛ یـا 
در ایـن انتخابـات شـرکت می کنیـم یـا مبـارزه تـوده ای علیـه مظالم سیسـتم و این 
رژیـم فاشیسـتی راه می اندازیـم.؛ یـا با هر وسـیلۀ مناسـبی به مخالفت بـا این رژیم 
بلنـد می شـویم یـا بـرای انقـالب کار می کنیـم. در ایـن شـرایط اسـتثنائی و بسـیار 
پیچیـده و از چشـم انداز پیشـبرد مبـارزه بـا هـدف محـو نهایـی همه انواع سـتم و 
اسـتثمار، در همـه جـای جهـان، نیاز فـوری به انجام همـۀ این کارها هسـت و این 
کار را بایـد بـر مبنـای درک رابطـۀ صحیـح و الزم بیـن بخش هـای مختلـف ایـن 
رویکـرد کلـی بایـد انجـام داد: بـا قـرار دادن تأکید اصلـی و اتکا بر بسـیج توده ای 
وسـیع، رأی دادن در ایـن شـرایط خارق العـاده الزم و مهـم اسـت امـا نبایـد تکیـۀ 
عمـده را بـر آن گذاشـت؛ و به طـور بنیادیـن، همـه ایـن کارهـا را بایـد بـه خدمت 
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ایجـاد شـرایط مسـاعدتری بـرای سـاختن نیروهـای متشـکل در آورد، تـا نـه فقط 
مقاومـت علیـه جنایت هـای ایـن سیسـتم را پیـش ببریم بلکه بـرای این کـه بتوانیم 
باالخـره انقـالب کنیـم؛ انقالبـی برای پایـان دادن به حیـات این سیسـتم فوق العاده 

جنایـت کار و تسـلط آن در جهـان، بـه هر شـکلی.



مقالۀ سوم

بیانیۀ باب آواکیان به مناسبت سال 2021
 سالی جدید، نیاز اضطراری به جهانی که بنیاداً نوین است: 

برای رهایی تمام بشریت*1
 

*  A New Year, The Urgent Need For A Radically New World— For The Emancipation Of All 
Humanity. January, 2021
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انتخابـات  کـه  کـردم  تحلیـل  گذشـته1،  سـال  آگوسـت  اول  بیانیـۀ  در  یکـم. 
ریاسـت جمهوری در شـرایطی خـاص برگـزار می شـود و در قـدرت مانـدن رژیم 
ترامـپ/ پنـس خطـرات عمیقـی در بـر دارد. بنابرایـن چنانچه هنـگام انتخابات این 
رژیـم کمـاکان در قـدرت باشـد، رأی دادن بـه بایـدن بـرای وارد کـردن شکسـت 
انتخاباتـی قاطـع بـه فاشیسـمی کـه رژیـم ترامپ/پنس نماینـدۀ آن اسـت، ضروری 
و مهـم خواهـد بـود. هـم زمـان تأکید کردم کـه اتکاء صـرف بـه رأی دادن احتماالً 
بـه فاجعـه منتهـی خواهـد شـد، بنابرایـن آمدن وسـیع توده ها بـه خیابـان و جریان 
یافتـن یـک بسـیج تـوده ای، در حرکتـی بـدون خشـونت اما پایـدار و رو به رشـد، 
بـا طـرح مطالبـۀ »ایـن رژیـم فاشیسـت بایـد همین االن بـرود!« کـه رفیوزفاشیسـم 

فراخـوان آن را داده اسـت از اهمیتـی حیاتـی برخـوردار اسـت.

اوضـاع ایـن طـور پیـش رفت کـه توده هـای مـردم در شـمار زیـادی رأی دادند تا 
ایـن رژیـم فاشیسـتی را برکنار کننـد و با این کار شکسـت انتخاباتـی قاطعانه ای را 
بـه رژیـم ترامـپ/ پنـس وارد کردند. تالش هـای روزافـزون ترامپ بـرای کودتا و 
باالخـره اقـدام گسـترده و خشـونت بارش بـه کودتا نـاکام مانده و شکسـت خورد 
و ترامـپ در حالـی کـه هنـوز از پذیـرش باخت خـود در انتخابات امتنـاع می کند، 
وادار شـد قـدرت را تـرک کند. امـا بایدن در پایتختـی که تبدیل بـه اردوگاه نظامی 

تحـت محاصره شـده بود، مراسـم تحلیـف ریاسـت جمهوری اش را برگـزار کرد.

اگـر رژیم فاشیسـتی دوباره انتخاب می شـد یا بـه طریقی دیگر در قـدرت می ماند، 
می توانسـت اسـاس حاکمیـت فاشیسـتی اش را تحکیـم کنـد و جسـارت بیشـتری 
یافتـه و برنامـه هولناکـش را بـه شـکل کامل تـر به اجـرا بگـذارد. با ایـن انتخابات، 
خطـِر فـوری از بیـخ گـوش رد شـد. ایـن واقعیت کـه رژیـم ترامپ/ پنـس مجبور 
بـه تـرک مقامـش شـد، اهمیت زیـاد و ارزش تجلیـل دارد! امـا واقعیت این اسـت 
کـه نـه تنهـا در رابطـه بـا انتخابـات بلکه در طـول چهار سـال حاکمیت ایـن رژیم 
و تبه کاری هـای فزاینـده اش، آن حرکـت توده اِی بدون خشـونت که رفیوزفاشیسـم 
فراخوانـده بـود شـکل نگرفـت. و در دورۀ پـس از انتخابـات، خیابان هـا تحـت 

۱- بــاب آواکیان.دربــاره اوضــاع خطرنــاِک پیــش رو، ضــرورت فــورِی بیــرون رانــدن رژیــم فاشیســتی ترامپ/
پنــس از قــدرت، رأی دادن در ایــن انتخابــات و نیــاز اساســی بــه انقــالب کردن
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تسـلط تحـرکات فاشیسـتی بودنـد و نـه مخالفـت بـا فاشیسـم. پیامد ایـن واقعیت 
وضعیتـی اسـت کـه علیرغـم باخـِت رژیـم ترامـپ/ پنـس در انتخابـات، نیروهای 
فاشیسـت از بسـیاری جوانـب در حـال قوی تر شـدن هسـتند در حالـی که ضدیت 
بـا آن هـا بیـش از انـدازه منفعالنـه بـوده و چارچوبـه اش توسـط حـزب دموکرات 

می شـود. تعیین 

بایـد ایـن واقعیـت را دیـد کـه قریـب بـه نیمـی از مـردم کشـور بـا شـور، به طور 
تهاجمـی و جنـگ طلبانـه، »ترامپیسـم« را در آغـوش کشـیدند و انتخابـات بیـان 
چنیـن واقعیتـی بـود. ایـن واقعیتـی اجتنـاب ناپذیر اسـت که در کشـوری کـه ادعا 
می شـود »شـهر نورانـِی روی تپـه« اسـت، فاشیسـم در همـه سـطوح حکومـت و 
هـم به طـور کلـی در بخش هـای زیـادی از جامعـه فراوان اسـت! از مشـخصه های 
برجسـتۀ فاشیسـت ها، وفـاداری متعصبانـۀ شـان بـه تحریفـات دیوانـه وارِ واقعیت 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از عقـل و فکـت به سـختی می تـوان در ذهنشـان نفـوذ کرد 
و در بسـیاری از مـوارد غیرممکـن اسـت. زیرا ایـن تحریفات جنون آمیز، احسـاس 
خطـر آن هـا را نسـبت بـه از کـف دادن امتیازاتشـان تقویـت می کنـد و تعصبات و 
انزجارهـای دیرینـۀ شـان را خصمانه تر می کند. فاشیسـم ریشـه عمیـق در دینامیک 
اساسـی سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـتی دارد کـه از زمان پیدایـش ایاالت متحده 
آمریـکا بـر مبنـای برده داری و نسل کشـی، در ایـن کشـور و در کل تاریخ آن حاکم 
بـوده اسـت. یـک حقیقـت مهم دیگـر نیز به ایـن موضوع مربـوط اسـت: بایدن در 
تـالش بـرای »بسـتن این زخم« و »متحد کردن کشـور« به شـدت شکسـت خواهد 

خـورد. همان طـور کـه قباًل نوشـتم:

»بایـدن و دموکرات هـا می گوینـد “کشـور را متحـد خواهنـد کـرد” اما ایـن ادعایی 
دروغیـن اسـت. زیـرا هیـچ نـوع “آشـتی” بـا فاشیسـت ها ممکـن نیسـت، مگر بر 
اسـاس تـن دادن بـه شـروط فاشیسـت ها کـه عواقـب و نتایـج وحشـتناکی خواهد 
از  برخاسـته  فاشیسـت ها  متعصبانـۀ  و  کینه ورزانـه  “عصبانیـِت”  زیـرا  داشـت. 
ضدیتشـان بـا هـر گونـه ایجـاد محدودیـت بـرای برتری طلبی سـفید، سـلطه گری 
مردانـه، بیگانه سـتیزی )نفـرت از خارجـی ها(، شوونیسـم هار آمریکایـی و چپاول 

افسارگسـیختۀ محیط زیسـت اسـت«.
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تردیـدی نیسـت کـه بسـیاری از سیاسـت های حکومـت بایدن/هریـس متفـاوت 
از جنایت هـای عریـان رژیـم ترامـپ/ پنـس خواهـد بـود و قطعـًا اوضـاع تحـت 
حکومـت بایـدن و هریس، »احسـاس متفاوتی« خواهد داشـت. اما روشـی که آن ها 
سـعی خواهنـد کـرد »کشـور را متحـد کننـد« منطبـق بـر منافـع و نیازهای سیسـتم 
سـرمایه دار –امپریالیسـتی اسـت و این چیزی اسـت که هیچ فرد شـرافتمندی نباید 
بخواهـد و نبایـد در آن مشـارکت کنـد. در تـالش بـرای اسـتقرار مجـدد و تقویت 
»ثبـات« داخلـی و حفـظ ایـاالت متحـده آمریـکا بـه عنوان قدرت سـتم گر شـمارۀ 
یـک جهـان، بایـدن و هریـس و دموکرات هـا )و همچنیـن سـایر نهادهـای »جریان 
اصلـی« ماننـد نیویـورک تایمـز و سـی.ان.ان( تالش هـای قاطعانـه ای خواهند کرد 
تـا توده هـای مردمـی را کـه بـه حـق از فاشیسـم رژیـم ترامـپ/ پنـس متنفرنـد و 
آرزومنـد جهـان عادالنه تری هسـتند، محکـم به این سیسـتم گره بزنند. ایـن کار را 
از طریـق محـدود کـردن دیـد سیاسـی و فعالیت توده هـا در چارچوبه های سیسـتم 
انجـام خواهنـد داد و سـعی خواهنـد کـرد مانـع از آن شـوند کـه توده ها بـر مبنای 
منافـع اساسـی خودشـان و به طـور کلـی بـر اسـاس منافـع اساسـی بشـریت عمل 
کننـد. تـا جایـی کـه افق هـا و فعالیت هـا محدود بـه چارچوبه هـای سیسـتم بماند، 
در واقـع نتیجـه ای نخواهد داشـت جـز آن که مصائـب هولناکی که این سیسـتم بر 
سـر بشـریت می آورد و در ذات آن تعبیه شـده اسـت؛ افزایش یابند و در عین حال 
ایـن محدودیـت، تحرک بیشـتری بـه نیروهـای اقتصـادی )و اجتماعی و سیاسـی( 
خواهـد داد کـه فاشیسـم را تقویـت می کننـد و پیشـاپیش در ایـن کشـور و شـمار 

دیگـری از کشـورها، قـدرت زیـادی از خود نشـان داده اند.

دوم. بـا وجـود آن کـه بسـیار مهـم اسـت کـه رأی دادن در انتخابـات منجـر بـه 
شکسـت انتخاباتـی قاطعانـه رژیـم ترامـپ/ پنـس و تالش هـای آن بـرای تحکیـم 
کاملتـر حکومت فاشیسـتی شـده اسـت، امـا نباید اجـازه داد این حقیقـت حیاتی را 
پنهـان کنـد کـه: دو قطبـِی دموکرات هـا و جمهوری خواهـان که در فرآینـد انتخاباتی 
ایـن کشـور نیـز تبـارز می یابـد، شـامل رقابـت میـان آن هـا بـر سـر این اسـت که 
چگونـه منافـع سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـتی و حاکمیـت طبقـۀ سـرمایه دار را 
حفـظ کـرده و آن را تعقیـب کنند. این دو قطبـی، نمایندۀ تمایزات اساسـی در جامعه 
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و جهـان نیسـت و هرگـز منافـع اساسـی توده هـای مـردم در ایـن کشـور و به طـور 
کلـی در سراسـر جهـان را نمایندگـی نمی کند. در چارچوب سیسـتمی کـه به طرزی 
جنایت کارانـه، سـتم گرانه و اسـتثمارگرانه اسـت نـه تنهـا نمی توان مشـکالت عمیِق 
مقابـل روی بشـریت را حـل کرد بلکه در واقـع در این چارچوب وضـع بدتر خواهد 
شـد و تـا زمانـی کـه این سیسـتم بر جهان مسـلط اسـت، در مقیاس عظیم آشـوب و 

نابـودی بـه پا خواهـد کرد.

ایـن یـک حقیقـت مبتنـی بـر فکت ها اسـت کـه به طـور علمی اثبات شـده اسـت. 
نادیـده گرفتـن، انـکار یـا تـالش برای فـرار فـردی از ایـن واقعیت فقـط اوضاع را 

بدتـر کـرده و فاجعـه را تسـریع می کند.

شکسـت انتخاباتـی رژیـم ترامپ/ پنس فقـط »مقداری زمـان می خرد«: هـم در رابطه 
بـا خطـر قریب الوقـوع فاشیسـم که ایـن رژیـم نماینده آن اسـت و اساسـی تر از آن، 
از نظـر بحـران اگزیستانسـیالی )بحـران بود و نبـود –م( که بشـریت را تهدید می کند 
و نتیجـۀ آن اسـت کـه بشـریت به قوای محرکۀ سیسـتم سـرمایه داری – امپریالیسـتی 
متصـل اسـت. امـا اساسـًا زمـاِن مبارزه بـرای آینـدۀ بهتر برای بشـریت، تنگ اسـت. 
بنابرایـن نبایـد بـا غـرق شـدن در فراموشـِی فردگرایانـه و زمینگیر شـدِن سیاسـی یا 
برداشـتن گام هـای غلـط در فعالیت هـای گمـراه کننـده، زمـان موجـود را بـه هـدر 
داد. این هـا فقـط بـه تقویـت سیسـتم خدمـت می کنـد. سیسـتمی کـه کارش تولیـد 
دهشـت های بی پایـان بـرای توده هـای بشـریت اسـت و وضعیـت را به آسـتانۀ یک 

فاجعۀ جدی رسـانده اسـت.

بایـد قطب بنـدی عمیقـًا متفاوتـی را بـه وجـود آورد که متناسـب با پتانسـیل ایجاد 
جهانـی کامـاًل متفـاوت و بهتر باشـد کـه منافع واقعـی توده های مـردم و در نهایت 
کل بشـریت را نمایندگـی کنـد. بایـد یـک رویکـرد بنیـاداً متفـاوت در زمینۀ درک 
روابـط و معضـالت جامعـه و عمـل کردن جهـت تغییر آن هـا اتخاذ کـرد: روش و 

رویکـردی کامـاًل علمی و همـواره علمی.

سـوم. بسـیاری از کسـانی کـه دروغ گویـِی نقشـه مند و بیمارگونه و دائمـِی ترامپ، 
خشمگینشـان کـرده اسـت، تأکیـد زیـادی بر اهمیـت علـم و حقیقت، بر اسـتدالل 
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مبتنـی بـر فکـت و شـواهد کرده انـد. ایـن تأکیـدات عمدتـًا متمرکز بوده اسـت بر 
رویکـرد ضـد علمـِی جنایت کارانه ای که ترامـپ و پنس در مـورد پاندمی کوید۱9 
اتخـاذ کردنـد و جنـون ضـد علمی کـه در میـان »پایـگاه« فاشیست شـان در جامعه 
اشـاعه داده و تشـویق کردنـد. کاری که منجـر به مرگ غیر ضـررورِی حداقل ده ها 
هـزار )یـا حتـی صدها هزار( شـده و رنـج و محنت هـای غیر ضروری بسـیار برای 
توده هـای مـردم بـه بـار آورده اسـت. پـس تأکیـد بـر علـم و روش علمـی اهمیت 
حیاتـی دارد. امـا داشـتن رویکـرد و روش علمـی در مـورد همـه چیـز ضـروری 
اسـت و تأکیـد و پافشـاری بـر آن، یـک نیاز واقعـی بـوده و اهمیت عظیمـی دارد. 
قبـول حقیقتـی کـه به طـور علمـی اثبات شـده و دنبـال کـردن آن تا هر جـا که آدم 
را بکشـاند، بـرای درک صحیـح واقعیـت، در هر حـوزه زندگی و جامعـه، ضروری 

است.

پـس بایـد از رویکـردی گسسـت کـرد کـه آدم هـا صرفـًا حقایـق )یـا مفروضاتی( 
را میپذیرنـد کـه بـا آن هـا راحـت هسـتند و حقایـق واقعـی ای کـه ممکـن اسـت 
ناراحت کننـده باشـند را َرد می کننـد یـا بـه آن هـا بی اعتنایـی کرده و فـرار می کنند. 
بایـد بـه ورای چنیـن رویکـردی رفـت. یک بُعـد مهـم از این گسسـت، نقد روش 
شـناختِی نسـبی گرایی فلسـفِی »سیاسـت هویتی« و رها شـدن از سـلطۀ آن اسـت. 
زیـرا »سیاسـت هویتـی« نسـخۀ دیگـری اسـت از فروکاسـتن »حقیقـت« بـه تجربۀ 
قسـمی و غیر سیسـتماتیک و احسـاس شـخصی )»حقیقت من«، … »حقیقت ما«( 
کـه لطمـات زیـادی زده اسـت و در تقابـل قـرار دارد بـا حقیقـت موجـود و عینـی 
کـه به طـور صحیـح، به طـور علمـی، از طریـق فرآینـدی بـه دسـت آمده کـه متکی 
بـر شـواهد اسـت تـا تعیین شـود آیـا یـک ایـده، تئـوری، ادعـا و غیـره، منطبق بر 
واقعیـت مـادی هسـت یا خیر. »سیاسـت هویتـی« اغلب توسـط افـراد »هویت های« 
مختلـف کـه بـه دنبـال اعمـال »مالکیت« بر مبارزه با آن سـتم مشـخص هسـتند، به 
قهقـرا بـرده می شـود امـا می توانـد برخاسـته از اشـتیاق افراد بـه ضدیت با اَشـکال 
مختلـف سـتم باشـد. بـا ایـن وصـف، »سیاسـت هویتـی« از نظـر معرفت شـناختی 
)اپیسـتمولوژیک؛ رویکـرد بـه درک واقعیـت و رسـیدن بـه حقیقـت مسـائل( وجه 
اشـتراک زیـادی بـا رویکـرد تکیـه بـر »فکت هـای جایگزیـن« دارد و می دانیـم که 
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ایـن از شـاخص های فاشیسـت ها اسـت. در واقـع فکت هـای جایگزیـن ادعاهایی 
هسـتند کـه در تضـاد فاحـش و گاه غلیـظ بـا واقعیـت قـرار دارنـد. حتا بـا وجود 
آن کـه تشـخیص تمایـزات سیاسـِی موجـود در ایـن زمینـه مهم اسـت امـا اوضاع 
آنقـدر وخیـم و خطـرات آن چنـان باال اسـت که به هیـچ وجه نباید به خـود اجازۀ 
هیـچ سـطحی از سـازش، بـا هـر شـکلی از رویکـرد ضـد روش علمـی و تعلل در 
جسـتجوی حقیقـت عینـی در مـورد واقعیـت واقعـی را بدهیـم و خودمـان بـه تلۀ 

بیافتیم. آن 

بـرای درک ایـن کـه »چرا بـا وضعیِت کنونـی روبه رو هسـتیم؟«، نمی توانیـم صرفًا 
بـه آنچـه در هـر مقطـع در سـطح اتفـاق می افتـد پاسـخ دهیـم. بلکه باید از سـطح 
بـه عمـق برویـم، سرچشـمه ها و علـل زیربنایـی اوضـاع را کشـف کنیم و بـه این 
درک برسـیم که مشـکل اساسـی و راه حل واقعی کدام اسـت. اگر صرفًا در سـطح 
بمانیـم، مرتبـًا بـه ایـن طـرف و آن طـرف کشـیده خواهیـم شـد. ایـن بـدان معنـا 
اسـت کـه بـه درک علمـی برسـیم که ما تحـت یک سیسـتم زندگی می کنیـم و این 
سیسـتم در واقع یک سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـتی اسـت؛ تالش کنیم نسـبت 
بـه روابـط عمیق تـر و دینامیک هـای ایـن سیسـتم آگاه شـویم و بفهمیـم کـه ایـن 
روابـط و دینامیک هـا شـاکلۀ فکـری و واکنـش خودبه خـودی بخش هـای مختلف 
جامعـه را تعییـن می کنـد کـه نسـبت به وقایـع موجـود در جامعه و جهـان چگونه 
فکـر کننـد و راه ممکـن بـرای تغییـر همـه این هـا بـه نفـع توده های بشـریت و در 
نهایـت کل بشـریت را چـه چیزی بداننـد. بخش اساسـی از آگاهی به این مسـائل، 
داشـتن درکـی علمـی از تغییـرات مهمـی اسـت کـه ناشـی از همیـن دینامیک ها و 
کارکردهـای سیسـتم بـوده اسـت و بـه تالطمـات جامعـه دامـن زده و بـه درجات 
زیـادی فاشیسـم را تغذیـه می کنـد. یعنی تغییـرات مهـم در اقتصاد سـرمایه داری-

امپریالیسـتی و بـه تبـع آن در سـاختار اجتماعـی و »ترکیـب اجتماعـی« در ایـن 
کشـور و همچنیـن در مقیـاس جهانـی بـه وجـود آمـده کـه شـکل های »سـنتی« 
سـتم را تضعیـف کـرده امـا بـدون ایـن کـه منجـر بـه پایـان ایـن سـتم شـود و به 
جـای پایـان سـتم، آن را در اَشـکال جدیـد برقـرار و تقویـت کـرده اسـت. و در 
همـان حـال موجب تحریـک یک واکنـش حقیقتـًا جنون آمیز و سادیسـتی و اغلب 
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خشـونت آمیز از سـوی بخش هایـی از جامعـه شـده اسـت. بخش هایـی کـه منافـع 
خـود و در واقـع موجودیـت خـود را بـا اشـکال سـنتی سـتم تعریـف می کنند.

بـه عنـوان مقدمـه و نکتـه ای مرکزی در رابطـه با برخـی از این تغییـرات مهم، باید 
تأکیـد کنیـم کـه ایـن تغییرات و بـه ویژه تغییراتـی که در چنـد دِهۀ اخیـر رخ داده 
اسـت، مرتبـط اسـت بـا تشـدید انگل وارگـی سرمایه داری-امپریالیسـتی در جهـان 
معاصـر. همان طـور کـه در کتـاب گشـایش ها۲ گفتـم: انـگل وارگی اشـاره بـه این 
واقعیـت دارد کـه سـرمایه داری ای کـه به طـور فزاینـده جهانی سـازی شـده اسـت، 
بـرای تولیـد و بـرای حفـظ نـرخ سـود تـا حـد زیـادی متکـی اسـت بر شـبکه ای 
وسـیع از کارگاه هـای عرق ریـزان، بـه ویژه در جهان سـومِ آمریکای التیـن و آفریقا 
و خاورمیانه و آسـیا و در همان حال، فعالیت سـرمایه داری در »کشـورهای اصلی« 
سرمایه داری-امپریالیسـتی به طـور فزاینـده ای متمرکـز در حوزه مالی و سـفته بازی 
مالـی و »نـوک قلـۀ« فـن آوری عالـی )نـه تولیـد مـواد فیزیکـی اولیـه بـرای آن( و 
همچنیـن در حوزه هـای خدمـات و تجـارت )از جملـه نقـش فزاینـده بازاریابـی 

است. آنالین( 

• از زمـان پایـان جنـگ جهانـی دوم )75 سـال پیـش(، وضعیـت سـیاهان تغییرات 
چشـمگیری کـرده اسـت. پایـۀ ایـن تغییـرات ابتـدا در افزایـش ماشـینی کـردن 
)مکانیزاسـیون( و سـایر تحـوالت در تولیـد کشـاورزی و کل اقتصـاد قرار داشـت 
و قـوۀ محرکـۀ آن شـورش قدرتمنـد و مبـارزات سـیاهان بـود کـه توانسـت در 
شـرایطی کـه طبقـه حاکمـۀ آمریـکا، بـه ویـژه در چنـد دهـه رویارویـی بـا اتحـاد 
جماهیـر شـوروی در سـال های پـس از جنـگ جهانـی دوم، نگـراِن حفـظ چهـره 
خـود بـه عنـوان »قهرمان دمکراسـی« و »رهبر جهـان آزاد« بـود، امتیازاتـی را از آن 
بیـرون بکشـد. در نتیجـۀ این تغییرات و سـایر عوامل، سـتم بر سـیاهان دیگر حول 
اسـتثمار بی رحمانـه در مناطـق روسـتایی جنـوب متمرکـز نیسـت، کـه در ترکیـب 
بـا تـرور و وحشـتی که کـوکالس کالن ها علیـه سـیاهان راه می انداختند شـرایطی 
نزدیـک بـه بردگـی )و در مـواردی خـودِ بردگـی( را بـه وجـود آورده بـود. اما در 

2- آواکیــان، بــاب )۱398( گشــایش ها؛ گشــایش تاریخــی توســط مارکــس و گشــایش بیشــتر بــا کمونیســم نویــن یــک 

چکیــدۀ پایــه ای بــاب آواکیــان .گــروه مترجمیــن حــزب کمونیســت ایــران )م ل م( انتشــارات حــزب کمونیســت ایــران 
)مارکسیســت لنینیســت مائوئیســت(
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عـوض، توده هـای سـیاه در مناطـق شـهرِی سراسـر کشـور، در مناطـق جداسـازی 
شـده و متمرکـز، اسـکان داده شـده اند و مـورد تبعیـض سیسـتماتیک و قسـاوت 

مسـتمر و در معـرض قتـل به دسـت پلیـس قـرار دارند.

طـی چنـد دهـۀ گذشـته، بـه علـت تشـدید جهانی سـازی و ماشینی شـدن تولیـد 
و ترکیـب آن بـا تـداوم تبعیـض، بسـیاری از مشـاغل کارخانـه ای از بیـن رفته انـد. 
این هـا مشـاغلی بودنـد کـه مـردان سـیاه و برخـی زنـان سـیاه در مناطـق شـهری، 
در آن هـا بـا درآمـد بهتـری اسـتخدام می شـدند. در عین حـال، در نتیجـه مبارزات 
حقـوق مدنـی و مبـارزات آزادی بخش سـیاهان در دهـۀ ۱9۶۰ و اوایـل دهۀ ۱97۰ 
و سـایر عوامـل، طبقـۀ متوسـطی در میـان   سـیاهان رشـد کـرده اسـت. اما قشـر به 
اصطـالح »تحتانـی« کـه متمرکـز در گتوهـای شـهری هسـتند و کمابیـش به طـور 

دائمـی از مشـاغل اقتصـاد »رسـمی« محرومنـد نیز گسـترش یافته اسـت. 

نیروهـای حاکـم قـادر نیسـتند راه حـل مثبتـی بـرای تضادهـای حـادِ برخاسـته از 
ایـن تغییـرات ارائـه دهنـد؛ قـادر نیسـتند نژادپرسـتی سـاختاری که شـامل تبعیض 
تحقیرآمیـز علیـه سـیاهان و حتـا قشـرهای مرفه تـر سـیاهان اسـت را پایـان دهند؛ 
قـادر نیسـتند تعـداد زیـادی از سـیاهان را در اقتصـاد »رسـمی« ادغـام کننـد؛ پـس 
در پاسـخ بـه ایـن وضعیـت، دسـت بـه حبـس جمعـی میلیون هـا مـرد سـیاه )و 
تعـداد فزاینـده ای زنـان سـیاه( زده انـد کـه آن را از طریـق دسـتگیری، محاکمه هـا، 
محکومیت هـا و احـکام پیـش می برنـد و در مراکـز شـهری تـرور سیسـتماتیک 
پلیسـی بـه راه انداخته انـد کـه هـر سـیاهی، در هـر مـکان و زمانی، می توانـد مورد 
هـدف آن قـرار گیـرد. ایـن حبس توده ای و ترور پلیسـی، تجسـم تبعیض شـنیع و 

بی عدالتـی هرچـه بیشـتر علیه سـیاهان اسـت.

بـا توجـه به ایـن که راه حـل عادالنه تـری در این سیسـتم غیرممکن اسـت، تالش 
بـرای اجـرای بی رحمانـۀ »نظـم و قانـون«، بی ثباتـی کل ایـن وضعیـت را افزایـش 
می دهـد و منجـر بـه تالطمات بیشـتر می شـود. از جملـه اعتراض و شـورش کاماًل 
موجـه و محقانـۀ مـردم سـیاه. نیروهـای فاشیسـت بـه نوبۀ خـود از ایـن تالطمات 
اسـتفاده کـرده و تصویـر احمقانـۀ برتری طلبانه شـان را از توده هـای سـیاه ترویـج 

کـرده و آنـان را »جنایـت کار« و »درنـدگان از قفـس فـرار کـرده« می خوانند. 
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بـا وجـود همـۀ ایـن تغییـرات و صرف نظر از این که چه کسـی کرسـی های قدرت 
را اشـغال کـرده اسـت، تبعیـض سیسـتماتیک و سـتم کشـنده همچنـان پـا برجـا 
بـوده اسـت و همیـن واقعیـت باعـث شـده برخی از سـیاهان بـه این نتیجه برسـند 
کـه معضـل همانـا حـزب دمکـرات اسـت. چـرا که ایـن حـزب به طور مسـتمر به 
دنبـال جلـب حمایـت سـیاهان بوده اسـت اما مکـرراً علیـه منافع آن هـا عمل کرده 
اسـت. بـا وجـود آن که حـزب جمهوری خـواه پرچـم دار برتری طلبی سـفید هار و 
تهاجمـی شـده اسـت امـا این حقیقتی اسـت که فقـط جمهوری خواهان نیسـتند که 
بـر ظلـم و سـتم بـر سـیاهان ریاسـت کرده انـد، بلکـه حـزب دمکرات هم بخشـی 
از ماجـرا بـوده اسـت. امـا علـت واقعـی این امر چیسـت و پاسـخ واقعـی آن کدام 

است؟

واقعیـت ایـن اسـت کـه برتری طلبی سـفید در وجـود این سیسـتم سـرمایه داری- 
امپریالیسـتی تعبیـه شـده اسـت و هیـچ یـک از احـزاب طبقـه حاکـم، حتـا اگـر 
بخواهنـد هـم نمی تواننـد آن را پایـان دهنـد. پاسـِخ این وضـع، حمایـت از حزب 
جمهوری خـواهِ فاشیسـت یـا تـالش بـرای بـازی کـردن بـا کارت یکـی از ایـن 
احزاب بورژوازی در مقابل دیگری نیسـت. یا پاسـخ این نیسـت که »سـرمایه داری 
سـیاه« را بپذیریـد و بـرای کسـب »جایی بر سـر میز« سیسـتم، گدایی کنیـد. تمامی 
ایـن رویکردهـا صرفـًا بـه تقویـت سیسـتِم سـتم گرانۀ موجـود منجـر می شـود. 
ایـن رویکردهـا، شـاید بتواننـد بـه قیمـت لطمه زدن بـه بسـیاری از مـردم، به عدۀ 
معـدودی منفعت برسـانند. پاسـخ، انقـالب و ایجاد جامعـه ای بنیاداً متفاوت اسـت 
کـه دارای شـالوده و همچنیـن جهتگیـرِی محـو و الغـای برتری طلبی سـفید و کلیۀ 

است. سـتم ها 

• در آمریـکا و در سـطح بین المللـی، تغییـرات عمیقـی در وضعیـت و موقعیـت 
اجتماعـی تعـداد زیـادی از زنـان بـه وجـود آمـده اسـت. به طـور مثـال یـک بُعـد 
مهـم از ایـن امـر آن اسـت کـه بسـیاری از کارگـران کارگاه هـای عرق ریـزان در 
جهـان سـوم زنان هسـتند کـه مجبورند تحت شـرایط وحشـتناکی کار کننـد. تغییر 
در عملکـرد و سـاختار اقتصـاد در آمریـکا – بـه عنـوان بخشـی از اقتصـاد جهانـی 
کـه به طـور فزاینـده ای جهانی سـازی شـده اسـت – منجـر بـه اشـتغال گسـترده و 
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اسـتثمار زنـان سـیاه و سـایر زنـان رنگین پوسـت، به ویـژه در بخش هـای خدمات 
و خـرده فروشـی شـده اسـت. نـه تنهـا برای تعـداد زیـادی از زنـان، به ویـژه زنان 
سـفید و همچنیـن بـرای برخـی از زنـان رنگین پوسـت، فرصت هـای بیشـتری در 
مشـاغل تخصصـی و تجـارت به وجود آمده اسـت بلکـه کار برای آن هـا تبدیل به 
ضرورتـی شـده تـا بتوانند برای خانواده های شـان »سـبک زندگی طبقۀ متوسـط« را 
فراهـم کننـد. ایـن وضعیـت که تعـداد بیشـتری از زنـان در خارج از خانه مشـغول 
کار هسـتند، از جملـه افزایـش قابـل توجـه زنانـی کـه موقعیت های حقوقـی طبقۀ 
متوسـط را دارنـد، به طـور جـدی بـر خانـواده »سـنتی« پدرسـاالر )تحـت سـلطه 
مـردان( و کال روابـط پدرسـاالرانه در جامعـه فشـار وارد آورده و به طـور قابـل 
مالحظـه ای آن را تضعیـف کـرده اسـت. ایـن وضعیـت شـرایط مسـاعدتری برای 
مبـارزه علیـه سـتم بـر زن را فراهـم کـرده و به طـور قابـل توجهـی متأثـر از ایـن 
مبـارزه بـوده اسـت. ایـن واقعیـت دارد کـه مبـارزه علیـه سـتم بـر زن در بخـش 
قدرتمنـدی از خیـزش رادیـکال دهۀ ۱9۶۰ بازتـاب یافت و از آن زمـان تاکنون در 
اَشـکال گوناگـون تـداوم یافتـه اسـت. همان طـور کـه در کتـاب دور ریختـن همه 

گفتم:  خدایـان 
»شـورِش دهۀ ۱9۶۰ بسـیاری از جوانب سـتم موجود در سـنگ بنای این جامعه را 
زیـر سـوال بـرد. آن هـم نـه فقط در حوزه فکـر و اندیشـه، هرچند که ایـن جنبه از 
اهمیـت فوق العـاده ای برخـوردار بـود؛ بلکـه همچنیـن در عمل و در حـوزۀ مبارزۀ 
سیاسـی آن را بـه چالـش کشـید. تغییـرات زیـادی کـه به وجود آمد بخشـا ناشـی 
از مبـارزات سیاسـی تـوده ای بـود و قسـمًا بـه علت تغییـر در مختصـات اقتصاد و 
نیازهـای آن. یکـی از مهم تریـن ابعـاد ایـن تغییـرات، مربـوط به نقش زنان اسـت؛ 
بـه ویـژه در میـان متخصصیـن و سـایر الیه هـای طبقۀ متوسـط کـه در آن کارِ تمام 
وقـت بـرای زنان نـه تنها امکان پذیـر بلکه در تالش بـرای حفظ اسـتاندارد زندگی 
طبقـۀ متوسـط، ضـروری بـود. ایـن تغییـرات در ترکیـب بـا تبـارزات سیاسـی و 
ایدئولوژیکـی فمینیسـم و سـایر جنبش هایـی کـه در دهـۀ ۱9۶۰ سـر بـرآورد، بـه 
واقـع چالـش بسـیار مسـتقیمی بـود بـرای شـکل هایی از سـتم کـه در ایـن جامعه 

است. نهادینه 
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بـا ایـن وصـف، حقیقت آن اسـت کـه محـِو برتری طلبی مردانـه )مردسـاالری-م( 
در چارچـوب ایـن سیسـتم ممکـن نیسـت. زیرا مردسـاالری نـه تنها عمیقـًا در تار 
و پـود ایـن جامعـه بافتـه شـده اسـت، بلکـه همچنیـن بـه ایـن علـت که سیسـتم 
مبتنـی اسـت بـر روابـط کاالیـی و اسـتثمار سـرمایه داری. سیسـتمی کـه در آن، 
چیزهـا بـرای مبادلـه )فـروش( تولیـد می شـوند؛ تولیـد از طریـق فرآینـدی انجـام 
می شـود کـه توده هـای مردم بـرای دسـتمزد یـا حقـوق کار می کنند تا سـود تولید 
کننـد و ایـن سـود توسـط سـرمایه دارانی کـه آن هـا را اسـتخدام کرده وکارشـان را 
کنتـرل می کننـد، انباشـت می شـود. واحـد خانـواده پدرسـاالر حتا با وجـود آن که 
زیـر فشـارهای فزاینـده قـرار گرفتـه اسـت، اما کمـاکان یـک مؤلفه و نیاز اساسـی 
اقتصـادی و اجتماعـی بـرای سیسـتم سـرمایه داری اسـت. طـی دهه هـای گذشـته، 
بخـش فاشیسـت طبقـۀ حاکـم، حملـۀ بی امانـی را بـه حقوق مـردم که منـدرج در 
قانـون اساسـی اسـت کـرده اسـت و پایـگاه اجتماعـی اش را در میـان بنیادگرایـان 
مذهبـی بسـیج کـرده تا بـا زور و اغلب با اعمال خشـونت، سـتم گری پدرسـاالرانۀ 
»سـنتی« را از طریـق حملـه به حق سـقط جنین و حتـا حق کنترل بـارداری، اعمال 
کننـد و تمرکـز اصلـی ایـن تهاجم اساسـًا برده کردن زنان بوده اسـت. آنچه سـی و 

پنـج سـال پیـش نوشـتم، امـروز بیـش از هر زمـان دیگر صادق اسـت:

»طـی چنـد دهـۀ گذشـته در ایـاالت متحـده تغییـرات عمیقـی در وضعیـت زنـان 
و روابـط درون خانـواده بـه وقـوع پیوسـته اسـت. فقـط در ده درصـد خانواده هـا، 
»الگـوی« خانـواده ای کـه شـوهر »تنهـا نـان آور« و زن »خانـه دار« کامـاًل وابسـته 
اسـت، حاکـم اسـت. همـراه با ایـن تغییـرات اقتصـادی، تغییـرات چشـمگیری در 
نگرش هـا و انتظـارات نیـز رخ داده اسـت و نـه تنهـا بافـت خانـواده بلکـه به طور 
گسـترده تر، بافـت روابـط اجتماعـی زیـر فشـارهای مهمی قـرار گرفته اسـت… در 
شـرایط فوق العـادۀ امـروز، کلیـت مسـالۀ موقعیـت و نقـش زنـان در جامعـه هرچه 
حادتـر خودنمایـی می کنـد. در جامعـۀ ایاالت متحـدۀ امـروز، این یک انبـار باروت 
اسـت. نمی تـوان تصـور کـرد کـه این ِگـِره بتوانـد به جـز بـا رادیکال تریـن محتوا 
و خشـونت آمیزترین راه هـا، گشـوده شـود. سـوال اینجـا اسـت کـه: آیـا گشـایش 
رادیـکال ارتجاعـی خواهد بـود یا گشـایش رادیکال انقالبـی، آیا زنجیرهـای بردگی 
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تقویـت خواهنـد شـد یـا تعیین کننده تریـن حلقه هـای آن درهم شکسـته شـده و راه 
محـو کامـل ایـن سـتم و انـواع ایـن نـوع بردگی ها بـاز خواهد شـد.«

همـراه بـا این تغییرات، »فضـا« برای ابـراز ادعانامه های »هویت« جنسـیتی و روابط 
مغایـر با روابط سـتم گرانۀ جنسـیتِی سـنتی باز شـد و در مقابل، بـاز هم تالش هایی 
کـه اغلـب خشـونت آمیز بوده انـد بـرای تحمیل و تقویت روابط سـنتی و سـرکوب 

هـر آن چـه بـا آن مطابقت ندارد، بـه راه افتاد.

دیـن و بـه ویـژه بنیادگرایـی دینـی، عاملـی قدرتمنـد در ترویـج و تقویـت تبعیِت 
زنـان از پدرسـاالری و همچنیـن دیگـر شـکل های »سـنتی« سـتم اسـت. در اینجـا 
می خواهـم از یـک درون بینـی مهـم کریسـتین کوبـس دومِـز اسـتفاده کنـم. او در 
شـهری در ایالـت آیـوا بزرگ شـده که پر از بنیادگرایان مسـیحی سـفید اسـت و از 
آن هـا بـه عنـوان »سـفیدهای اوانجلیـس« یـاد می کنـد. همان هـا کـه سـتون فقرات 
فاشیسـم کنونـی در آمریـکا هسـتند. او در کتـاب خود مسـیح و جان ویـن: چگونه 
اوانجلیس هـای سـفید ایمانـی را فاسـد کردنـد و ملتـی را شکسـتند 3 می نویسـد: 
»سـفیدهای اوانجلیـس ایـن مجموعه مسـائل را مثل دانه های تسـبیح بـه هم متصل 
کرده انـد و نـخ تسـبیحی کـه ایـن مجموعـه را بـه شـکل یـک کل منسـجم بـه هم 
پیونـد می دهـد، تعهـد نوسـتالژیک بـه مردانگـی سـفیِد نخراشـیده و پرخاشـگرانه و 
سـتیزه جویانه اسـت. حکومـت پدری در خانـه با رهبـری قهرمانانـه در صحنۀ ملی 
ارتباطـی ناگسسـتنی دارد و سرنوشـت ملـت به هـر دو بسـتگی دارد.« ]تأکید اینجا 

اضافه شـده اسـت[

بـا توجـه بـه ارتبـاط تنگاتنگی که میـان پدرسـاالرِی پرخاشـگر و فاشیسـم وجود 
دارد، جـای تعجـب نیسـت که علیرغم نژادپرسـتِی عریـاِن ترامپ، اقلیتـی از مردان 
سـیاه و التیـن تبـار جذب او شـده اند. از جمله برخی از افراد مشـهور در موسـیقی 
رپ. هـر چنـد در رپ و هیـپ هـاپ نیروهـا و عناصـر مثبتـی وجـود دارنـد، امـا 
آنچـه به طـور فزاینـده ترویج می شـود فرهنـگ زن سـتیزانه و تحقیر زنان اسـت که 
گرچـه در آن حاکـم نیسـت ولی بسـیار پر رنگ اسـت. و همچنیـن ترویج فرهنگ 

3- Kristin Kobes Du Mez, Jesus and John Wayne: How White Evangelicals Evangelicals Cor-
rupted a Faith and Fractured a Nation
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الت بـازی و تیغ زنـی کـه از »خصوصیـات« شـاخِص ترامپ اسـت. همچنین جای 
تعجـب نیسـت کـه حتـی تعـداد قابـل توجهـی از زنـان، عمدتـًا زنـان سـفید امـا 
همچنیـن عـده ای از زنـان التیـن تبـار و دیگـر رنگین پوسـتان، بـه ایـن فاشیسـم 
گرایـش یافته انـد. متأسـفانه پدیـدۀ آویـزان شـدن سـتمدیدگان بـه »زنجیرهـای 
سـنتی« کـه آن هـا را اسـیر کـرده، بسـیار رایج اسـت. به طـور مثال بـه یـاد بیاورید 
مـادران در سـرزمین پـدری4 را کـه کلودیـا کونـز در کتابـی بـا ایـن عنوان تشـریح 
کـرده اسـت. زنانـی که در زمان ظهور فاشیسـم در دهۀ ۱93۰ در آلمـان برای هیتلر 
و نازی هـا فعاالنـه کار میکردنـد در حالـی کـه هیتلر یک مردسـاالرِ هـار و متجاوز 
 ،)Candace Owens( بـود. یـا گـوش کنید بـه سـخنان امـروز کاندیـس اوونـز
زن سـیاهی کـه فاشیسـت اسـت و هیتلـر را بـه خاطـر تالش هایش بـرای »عظمت 
بـدون  نمی توانـد  »هیـچ جامعـه ای  می گویـد:  او  اسـت.  کـرده  سـتایش  آلمـان« 
مـردان قدرتمنـد زنـده بماند… تصادفی نیسـت کـه در غرب، همزمـان با آموزش 
مارکسیسـم بـه فرزندانمـان، مردان مـان، مداومـًا زنانـه می شـوند. ایـن یـک تهاجم 
آشـکار اسـت. مردانگـی را بـه مردان مـان بازگردانیـد.« البتـه بـرای فاشیسـت هایی 
مثـل اوونـز، »مـردان قـوی« و دارای »مردانگـی« کسـانی هسـتند که تجسـم روابط 
جنسـیتی سـنتی هسـتند و آن را اعمـال می کننـد و ایـن سـلطه را بـر زنانـی کـه 
تسـلیم آن می شـوند، اعمـال می کننـد. امـا مردانـی که خـود را با نقش هـا و روابط 
سـنتی جنسـیتی منطبـق نمی کننـد و از برابـری میـان زن و مردم حمایـت می کنند، 
از نظـر او »ضعیـف« و »زن ذلیـل« و »اختـه« هسـتند. و بـرای زنـان سـفید پوسـتی 
کـه بخشـی از این پدیـده فاشیسـتی کـه در آن برتری طلبی مردانه خشـن، عنصری 
هویتـی و انسـجام بخـش اسـت، واقعیـت آن اسـت کـه می تواننـد بـا برتری طلبی 
سـفید کـه به ویـژه در آمریکا عنصر تعیین کننده و شـاخص فاشیسـم اسـت، همراه 
شـوند. زیـرا برتری طلبـی سـفید و مردسـاالری پرخاشـگر به طور تنگاتنگـی به هم 
گـره خورده انـد. همان طـور کـه کریسـتین کوبـس دومز می گویـد: مردانگی سـفیِد 

پرخاشگر و سـتیزه جو.

• تشـدید بحـران اقلیمـی، جنـگ و سـرکوب و تغییـرات مهـم در اقتصـاد جهانِی 
4- Claudia Koonz, Mothers in the Fatherland
Skybreak, Ardea (2006) The Science of Evolution and the Myth of Creationism: Knowing
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سرمایه داری-امپریالیسـتی بـه عنـوان یک نیـروی محرکه در بحـران اقلیمی و جنگ 
و سـرکوب، تغییراتـی ماننـد رشـد هرچـه بیشـتر و افزایـش تأثیـرات بین المللـِی 
شـرکت های عظیـم زراعی-تجاری )اگروبیزنـس(، گسـترش فناوری هایی که جای 
نیـروی کار را گرفته انـد، افزایـش کنترل انحصاری بر بذر و کود شـیمیایی، انحصار 
هرچـه بیشـتر در بازاریابی و سـرمایه گذاری های گسـترده در زمین خـواری، همه و 
همـه موجـب جا به جایی هـای جمعیتی وسـیع و پرآشـوب شـده که به ویـژه مردم 
جنـوب جهانـی )کشـورهای آمریکای التیـن، آفریقـا، خاورمیانه و آسـیا( را درگیر 
کرده اسـت. یک شـاخص مهم این تغییرات، شـکل گیری شهرنشـینی انبوه اسـت. 
به طـوری کـه اکنـون بیـش از نیمـی از جمعیـت جهـان در مناطـق شـهری زندگی 
می کننـد. جمعیتـی کـه مشـتمل بـر زاغه های بـزرگ در مناطق شـهری جهان سـوم 
اسـت کـه نزدیـک بـه یـک میلیارد نفـر در آن هـا زندگـی می کننـد و ده هـا میلیون 
نفـر دیگـر از مـردم جهـان سـوم مجبور بـه مهاجرت بـه ایـاالت متحـده آمریکا و 
کشـورهای اروپایـی شـده اند. شـرایط بـه گونـه ای شـکل گرفتـه کـه در برخـی از 
ایـن کشـورها و به طـور چشـم گیر در ایـاالت متحده، اقتصاد بدون اسـتثمار شـمار 
عظیمـی از مهاجـران، اصـاًل نمی توانـد بچرخد. در حالـی که همین مهاجـران دائمًا 
در خطر اخراج هسـتند و چنین وضعیتی آن ها را در مقابل اسـتثمار مفرط شـکننده 

است. کرده 

نابودِی اکثریت زراعت کوچک در کشـورهای جهان سـوم و افزایش سـرگیجه آور 
جمعیـت شـهری در ایـن بخـش جهـان )همچنیـن در ایـاالت متحـده و دیگـر 
کشـورهای امپریالیسـتی( که شـمار بزرگی از آن ها قادر به یافتن شـغل در »اقتصاد 
رسـمی« نیسـتند و بـه ویـژه در جهـان سـوم، موجب گسـترش اقتصاد غیر رسـمی 
و باندهـای تبـه کار در اقتصـاد غیر قانونی شـده اسـت. این باندها به طور مشـخص 
در تجـارت مـواد مخـدر و تجـارت انسـان، بـه ویـژه تجارت زنـان و دختـران که 
در »صنعـت سـکس« و تن  فروشـی بـه طـرزی شـنیع قربانی می شـوند و بـه معنای 

واقعـی کلمـه برده های جنسـی هسـتند، فعال اند. 

تغییـرات چشـمگیر در اوضـاع و ناپایـداری و سـیالیت شـدید آن، عامـل مهمی در 
ظهـور بنیادگرایـی دینـی در جهـان سـوم و حتـا در ایـاالت متحـده آمریـکا بـوده 
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اسـت. در آمریـکا، بنیادگرایـی مسـیحی بـه مثابـه یک نیـروی اجتماعی و سیاسـی 
بسـیار منفـِی قدرتمنـد ظهـور کـرده اسـت. عامـل دیگـری کـه بـه شـکل خـاص 
بـا ایـن تغییـرات اقتصـادی و تغییـرات اجتماعـِی مرتبـط بـا آن هـا ترکیـب شـده 
و بـه رشـد روزافـزون نفـوذ بنیادگرایـی دینـی بـه ویـژه در جهـان سـوم خدمـت 
کـرده اسـت، شکسـِت جنبش هایـی بوده اسـت کـه در دورۀ پس از جنـگ جهانی 
دوم در جهـان سـوم تحـت رهبـری کمونیسـت ها یـا ملی گرایـان انقالبـی و علیـه 
اسـتعمارگران نـوع قدیـم و سـتم گران نئواسـتعمار و از همـه بیشـتر علیـه ایـاالت 
متحـده، جریـان داشـتند. ایـن جنبش هـا شکسـت خوردند یا کنار گذاشـته شـدند. 
در ایـن میـان، بزرگ تریـن عقبگـرد، واژگون شـدن سوسیالیسـم در چیـن و   احیای 
سـرمایه داری در آن کشـور در دهـۀ ۱97۰ بـود کـه چین را از یک کشـور قدرتمند 
سوسیالیسـتی و چـراغ راهنمـا و سـنگِر مبارزات انقالبی در سراسـر جهـان، تبدیل 
بـه یـک قـدرت امپریالیسـتِی رو به صعـود کرد کـه خـودش اسـتثمارگر توده های 

مـردم در آفریقـا و دیگـر نقاط جهان سـوم اسـت.

عـروج بنیادگرایـی دینـی همراه بـا افزایش سکوالریسـم، به ویـژه در میان جمعیت 
تحصیـل کـردۀ شـهری و در تقابـل بـا سکوالریسـم، رخ داده اسـت. سـکوالرها 
افـرادی هسـتند کـه مذهبـی نیسـتند یا حداقـل از پیـروان ادیان سـنتی نمی باشـند. 
هرچنـد ایـن سکوالریسـم بـه خودی خـود به معنـی حمله به کسـانی کـه کماکان 
اعتقـادات دینـی دارند نیسـت و چنیـن هدفی نیز ندارد. اما گسـترش سکوالریسـم 
به طـور عینـی، دیـن را تضعیف می کنـد. بنیادگرایان دینـی، سکوالریسـم را تهاجم 
»بـه هـر چیـزی که مقـدس اسـت« می داننـد. بنیادگرایـان دینـی که حاضر نیسـتند 
حتـا بکوشـند بـاور دینـی را بـا نتایج پژوهش هـای علمی آشـتی دهنـد و این عدم 
تمایـل را قویـا بـا حمـالت غیر عقالنی شـان به فکـِت تکامـل داروینی کـه به طور 

علمـی و محکـم اثبات شـده اسـت نشـان می دهند.

آنچـه اساسـًا در ایـن تقسـیم بندی دخیـل اسـت، پذیـرش یـا انـکار و رد اندیشـۀ 
منطقـِی متکـی بـر شـواهد اسـت. از جملـه اهمیـت تفکـر انتقـادی، کـه بـه معنای 
گسـترده، تعمیم روشـنگری اسـت. روشـنگری، چنـد قرن پیـش در اروپـا، به ویژه 
در فرانسـه، بـه وجـود آمـد. در آن زمـان، و از آن زمـان تـا کنـون پیشـرفت های 
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علمـی و اکتشـافات مهمـی کـه در نتیجـۀ پیشـرفت های علمـی به دسـت آمده اند، 
بـه حـدی زیـر سـوال بردن دیـن را تقویـت کرده اسـت که قبـاًل واقعـًا امکان پذیر 
نبـود. زیـرا بسـیاری از ایـن کشـفیات علمی به وضـوح در تعارض بـا کتب مقدس 
دینـِی کهنسـال و ُدگم هـای آن هـا قـرار دارنـد. و روش علمـی، چیزهایـی را کـه 
وجودشـان توسـط شـواهد انضمامـی در دنیـای مـادِی واقعـی نشـان داده نشـود، 
بـه عنـوان »واقعـی« بـه رسـمیت نمی شناسـد. همان طور کـه آردی اسـکای بریک 
نویسـندۀ کتـاب بسـیار مهـم علم فرگشـت و افسـانۀ خلقـت: و اهمیـت درِک آنچه 
واقعـی اسـت5 تأکیـد کـرده اسـت، علـم شـواهد زیـادی ارائـه می دهـد کـه همـۀ 
ادیـان موجـود در هـر نقطـۀ جهـان توسـط انسـان ها اختـراع شـده اند. او در کتاب 
علـم و انقـالب6 بازهـم تأکیـد می کنـد کـه هرچند برخـی اوقـات »علم بـد« برای 
انـواع اهـداف منفـی مـورد سوءاسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت، از جمله بـرای ترویج 
نژادپرسـتی، امـا خـودِ روش علمـی واقعـی، ابـزاری را بـرای ایـن چیزهـا فراهـم 
می کنـد و »شـما می توانیـد از روش هـای دقیـق علمـی اسـتفاده کنید و ثابـت کنید 

کـه این هـا همگـی علـم بد هسـتند.«

علـم بـه خـودی خـود نمی توانـد اعتقـادات دینـی را پایـان دهـد. ایـن واقعیت را 
وجـود تعـداد زیـادی از افـراد مذهبی نشـان می دهد کـه خود را مدافع روشـنگری 
می داننـد و اکتشـافات و نتیجـه گیری هـای علم را دسـتکم تا حـدودی می پذیرند، 
امـا اصـرار بـر وجـود قلمـروی ماوراء الطبیعـه ای می کننـد کـه معتقدنـد رادار علم 
نمی توانـد آن را پوشـش دهـد. ایـن واقعیتی اسـت که نماینـدگان طبقـۀ حاکِم این 
کشـور، خـواه »لیبرال« باشـند یـا »محافظه کار«، خواه شـخصًا به خدا اعتقاد داشـته 
باشـند یـا خیـر، قطعًا دیـن را عنصر مهمـی در حفظ »انسـجام اجتماعی« کشـور و 
تحکیـم بنیان هـای سـرمایه داری آن می دانند و به اَشـکال گوناگـون در ترویج دین، 
بـه ویـژه در ترویـج مسـیحیت فعـال هسـتند. همه آن هـا اساسـًا مجریان گـزاره ای 
هسـتند که منتسـب به ناپلئون اسـت کـه: »جامعه بـدون نابرابری غیرممکن اسـت؛ 

5- What’s Real and why it Matters. Insight Press
۶- اســکای بریــک، آردی )۱398( علــم و انقــالب. دربــاره اهمیــت علــم و بــه کار بســتن آن در بررســی جامعــه، ســنتز 
نویــن کمونیســم و رهبــری بــاب آواکیــان مصاحبــۀ نشــریه انقــالب بــا آردی اســکای بریــک ترجمــه ریحانــه رهنمــا بــا 

همــکاری منیــر امیــری انتشــارات حــزب کمونیســت ایــران )مارکسیســت لنینیســت مائوئیســت(
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حفـظ نابرابـری بـدون اخالقیاتـی کـه آن را توجیـه پذیـر کنـد ممکـن نیسـت؛ و 
اخالقیـات توجیـه گـر، بدون دیـن غیرممکن اسـت«. با ایـن وجود، بـا وام گرفتن 
جملـه ای مهـم از اسـتیون وینبـرگ فیزیکـدان، بگویـم کـه گرچـه خودِ علـم، باور 
دینـی را از بیـن نمـی بـرد امـا زمینـه ای را بـرای مـردم فراهـم می کنـد که بـه خدا 
اعتقـاد نداشـته باشـند و دیـن را رد کننـد. علـم در تعـارض اسـت بـا کسـانی کـه 
معتقدنـد دیـن بـرای یک جامعـۀ منظم و »اخالقی« ضروری اسـت و بیشـتر از همه 
در تعـارض بـا کسـانی اسـت کـه بـر بنیادگرایی دینـی پافشـاری می کننـد. چرا که 

دیـن پدیـده ای بـه شـدت بیگانه بـا واقعیـت و رویکرد منطقـی به واقعیت اسـت.

بـا ایـن حـال، هرچنـد حقیقتی اسـت کـه توده مـردم جهان بـرای به دسـت آوردن 
رهایـی کاملشـان در نهایـت نیـاز خواهند داشـت کـه اعتقـادات مذهبـی را به کلی 
کنـار بگذارنـد، امـا تأکیـد بر ایـن نکته مهم اسـت که در جهـان امـروز قطب بندی 
بـه سـادگی چنیـن نیسـت که در یک طرف کسـانی هسـتند کـه به نام روشـنگری، 
دیـن را رد می کننـد و در طـرف دیگـر کسـانی که هنـوز پایبند اعتقـادات دینی اند. 
در حـال حاضـر، قطب بنـدی مهم بین کسـانی اسـت که به درسـتی می تـوان گفت 
افـراد شـرافتمند مخالـف بی عدالتی انـد )از جملـه تعـداد زیـادی از افـراد مذهبی( 
در یـک طـرف، و در طـرف دیگـر کسـانی کـه مصمم بـه احیـاء و اجرای اشـکال 
سـنتی سـتم هسـتند. در رابطـه با کلیت اوضـاع، یکی از مسـائل مهم این اسـت که 
آیـا افـراد بـا صفت برجسـتۀ ذهنی وسـیع داشـتن و روحیۀ سـخاوتمند، سـوگیری 

می کننـد یـا آن را رد می کننـد.

چهـارم. همـه آن چـه گفتم پایه و »پـس زمینۀ« مهمی برای درک آنچـه در انتخابات 
اخیـر اتفـاق افتـاد، چرایـی و پیامدهایـش بـرای اکنـون و آینـده را فراهـم می کند. 
آنچـه در زیـر می آیـد، از مقالـۀ »انتخابـات سـال ۲۰۲۰ سـرانجام بـه پایان رسـید، 
امـا بایـد در جشـن گرفتـن محتـاط بـود« بـه قلـم لئونـارد پیتـز جونیـور )9 نوامبر 
سـال ۲۰۲۰ ( اسـت. ایـن مقالـه برخـی ژرف نگری هـای مهـم دارد. او می نویسـد 
انتخابـات »تمـام ادعاهـای پُـر زرق و بـرق در مـورد ایـن کـه مـا بـه عنـوان یـک 
کشـور چـه هسـتیم را کنـار زد و بـه طـرز معنـاداری نشـان داد کـه مـا دیگـر بـه 
هیـچ وجـه یـک کشـور نیسـتیم، بلکـه دو کشـوری هسـتیم کـه مرزهای مشـترک 
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داریـم« و ادامـه می دهـد: »بـار آخـر کـه ]جنـگ داخلـی[ شـد، چهـار سـال طـول 
کشـید و هفتصـد و پنجـاه هـزار نفـر جـان دادند تـا مجبـور شـویم وارد تنظیماتی 
اجتماعـی شـویم کـه حداقـل بـه ظاهر یکـی بودیـم. حتـی در آن زمـان و همواره 
درز شـکاف ها قابـل رویـت بـود. برخـالف دفعۀ پیش، ایـن یکی آشـکارا خصلت 
جغرافیایـی، مثـِل جنـوب در مقابـل شـمال را ندارد. خیـر این یکی، شـهر در برابر 
کشـور، تحصیل کرده هـای دانشـگاهی در مقابـل دبیرسـتانی ها را دارد و از همـه 
مهم تـر، تقابـل آینـده و گذشـته اسـت. بـه ایـن معنـی کـه دیـروز ایـن ملتـی بـود 
کـه سـفیدها در آن اکثریـت داشـتند و فـردا کشـوری خواهـد بـود که آن هـا دیگر 

نیسـتند«. اکثریت 

اگرچـه پیتـز درسـت می گویـد کـه تقسـیم بندی امـروز بیشـتر از ایـن کـه اکیـداً 
جنوب در مقابل شـمال باشـد، بیشـتر روسـتا در مقابل شـهر اسـت. اما واقعیت آن 
اسـت کـه کنفدراسـیون قدیمـی )و جدید(، بـه ویژه جنوبی های سـفید روسـتایی، 
کمـاکان لنگرگاهـی اسـت برای یک تـالش بی پایـه و تبه کارانـه بـرای بازگرداندن 
گذشـته بـه نـام »عظمـت آمریـکا را بازیابیـم«. همان طـور کـه در سـخنرانی »رژیم 
ترامپ/پنـس بایـد بـرود« در سـال ۲۰۱7 اشـاره کـردم: »نـه تنها یک خط مسـتقیم 
کنفدراسـیون بـرده دار را بـه فاشیسـت های امـروز متصـل می کنـد، بلکـه رابطـۀ 
مسـتقیمی وجـود دارد میـان برتری طلبـی سـفید بـا انزجـار و نفـرت آشکارشـان 
از دگرباشـان جنسـی و زنـان، رد بوالهوسـانۀ علـم و روش علمـی، میهن پرسـتی 
متعصبانـۀ »اول آمریـکا« و بـر بـوق و کرنـا دمیـدن در مـورد »برتـری تمـدن غرب 
« و نمایـش جنـگ طلبانـۀ قـدرت نظامـی شـان، از جملـه ابـراز تمایـل آشـکار و 
تهدیـدات وقیحانـه شـان مبنـی بـر تمایـل بـه اسـتفاده ازبمـب هسـته ای و نابودی 

کشورها«.

در عیـن حـال، شـکاف و تنـش بین گذشـته و آینـده عمیق تـر از تغییـر در ترکیب 
جمعیتـی و چشـم انداز بـه وجـود آمـدن اکثریـت غیـر سـفید در آمریـکا اسـت. 
نیروهایـی کـه بـرای گذشـته می جنگنـد، کینـه توزانـه می خواهنـد حتـا همـان 
امتیـازات جزیـی را کـه برای مبـارزه علیـه بی عدالتـی اجتماعی و نابرابری و سـتم 
نهادینـه شـده، به دسـت آمده، واژگـون کنند و شـکلی از دیکتاتوری سـرمایه داری 
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را تحمیـل کننـد کـه مشـروط به قانون اساسـی و حاکمیـت قانون نیسـت )یا قانون 
اساسـی و قانـون تبدیـل بـه ابزار اسـتبداد و قسـاوت فاشیسـتی شـده اند(.

همان طـور کـه در بیانیـۀ اول آگوسـت گفتـم، فاشیسـم »بـه نمایندگـی از سیسـتم 
سـرمایه دارِی درنده و یغماگر، با دیکتاتوری آشـکار و پرخاشـگرانه، لگدمال کردن 
حاکمیـت قانـون و تحریـف آن، تکیـه بـر خشـونت و تـرور حکومـت می کنـد و 
پاسـخی شـدید بـه تمایـزات اجتماعی عمیـق و بحرانهـای حاد در داخل کشـور و 
در عرصـه جهانـی اسـت.« اگرچه این پاسـخ ممکن اسـت بتواند بـرای دوره ای، به 
شـکل فوق العـاده منفـی، مانِع گسسـیختگی شـود امـا در تحلیـل نهایـی نمی تواند 
موفـق شـود. نمی توانـد سیسـتم سـرمایه داری- امپریالیسـتی را به طـور نامحـدود 
حفـظ کنـد و نمی توانـد بـه آینـده ای جـز وحشـت بـرای بشـریت منجـر شـود، 
اگـر کـه اصـاًل آینـده ای داشـته باشـیم. و »آلترناتیـو« مفـروض در مقابـل پاسـخ 
مذکـور، شـامل ابـزار »دموکراتیک تـری« بـرای اعمـال حاکمیت سیسـتم اسـت که 
بـه عنـوان مثـال نماینـده اش در آمریـکا حـزب دموکـرات اسـت و ایـن »آلترناتیو« 
نیـز بـا وجـود آن کـه از طریـق همان ماشـین خشـن و افسارگسـیخته مانند شـکل 
فاشیسـتِی دیکتاتـوری سـرمایه داری، حکومـت نمی کنـد، امـا کمـاکان تجسـم و 
مجـری رنـج هـای وحشـتناک و کامـاًل غیرضـروری بـرای توده هـای بشـریت و 

تهدیـدی اگزیستانسـیالی برای کل بشـریت اسـت.

آنچـه از طریـق انتخابـات اخیـر بیـان شـد و آنچـه در حقیقـت از طریـق همـه 
انتخابات های سیسـتم موجود بیان می شـود، »دموکراسـی« و »ارادۀ مردم« به معنای 
انتزاعـِی آن نیسـت بلکـه به طـور خـاص انتخـاب از میـان نماینـدگان مختلف این 
سیسـتم سـرمایه داری – امپریالیسـتی اسـت و تحت سیستم سـرمایه داری، این تنها 
انتخـاب »واقع گرایانـه« اسـت کـه ارائه می شـود و می تواند ارائه شـود. در شـرایط 
خـاص و خـارق العـادۀ کنونـی، انتخاب میـان حاکمیت فاشیسـتی سـرمایه داری یا 
حاکمیـت بـورژوا دموکراتیـک سـرمایه داری، بـه واقع تفـاوت واقعی ایجـاد کرد و 
ایـن تفـاوت تـا حـدی بود کـه حمایـت از یک طـرف، یعنـی طـرف دموکرات ها، 
بـا هـدف وارد کـردن شکسـتی قاطـع بـه تالش هـای طـرف دیگـر بـرای تحکیـم 
کامل تـر فاشیسـم، کار درسـتی بـود. امـا واقعیت کماکان همان اسـت کـه این رأی 
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دادن هـم در چارچـوب شـرایط همـان سیسـتمی بـود کـه فاشیسـم را تولیـد کرده 
اسـت و ایـن سیسـتم کماکان خـاک حاصلخیـزی را برای فاشیسـم فراهـم کرده و 
هـم زمـان وحشـت های مکـرر بـرای بشـریت تولیـد می کنـد. وحشـت هایی کـه 
فقـط از دیـد کسـانی پنهـان اسـت کـه نمی خواهنـد و نمی تواننـد آن را ببیننـد. 
نسـخه »لیبـرال« یـا »جریـان اصلـی« از حاکمیـت سیسـتم شـامل اعمال اسـتثمار و 
سـرکوب توده هـای مـردم در ایـن کشـور و در سراسـر جهان اسـت. از جمله بیش 
از ۱5۰ میلیـون کـودک در جهـان سـوم کـه در کارگاه هـای عـرق ریـزان و معـادن 
بی رحمانـه مافـوق اسـتثمار می شـوند. اعمـال همه این هـا و مغلوب کـردن تالش 
رقبایـی که سـهم بیشـتری از غـارت جهانـی می خواهند و آرزو دارنـد جای آمریکا 
را بـه عنـوان قـدرت مسـلط جهـان بگیرنـد. این اسـت منظـور نماینـدگان »لیبرال« 
و دیگـر نماینـدگان سیسـتم وقتـی کـه صحبـت از »منافـع ملـی« آمریـکا می کنند. 
رویکـرد »مترقـی« )جناحـی در حزب دمکرات( کـه خواهان »تنوع« بیشـتر و »ارائۀ 
فرصت هـای برابـر« بیشـتر بـرای بخش هـای سـابقًا کنار زده شـدۀ جامعه هسـتند، 
بـر همیـن مبنـا اسـتوار اسـت و مبنـای تشـویق جوانبی از علـم از سـوی آن ها هم 
چیـزی نیسـت جـز همیـن، بـه ویـژه در رابطه با هـدف غـارت بین المللـی مردم و 

محیـط زیسـت و خدمـت به ایـن غارت.

پنجـم. بـرای تأکیـد مجـدد بـر ایـن نکتـه مهـم بایـد بگویـم روبه رو شـدن بـا این 
واقعیـت اساسـی ضـروری اسـت کـه تحت این سیسـتم، هیـچ آینده ای کـه ارزش 
زیسـتن داشـته باشـد، بـرای توده هـای مـردم و در نهایـت بـرای بشـریت وجـود 
نـدارد. این سیسـتمی اسـت که فاشیسـم را تولید کرده؛ سیسـتمی اسـت کـه نه تنها 
بـرای توده هـای مـردم در آمریـکا بلکـه بـرای میلیاردهـا انسـان در سراسـر جهـان 
منشـاء رنج هـای هولنـاک و غیرضـروری اسـت و از طریـق زرادخانه هـای عظیـم 
سـالح های هسـته ای و تخریـب سـریع محیـط زیسـت، تهدیـد روزافزونـی بـرای 

موجودیت بشـریت اسـت.

ایـن حقیقـت مهمی اسـت کـه رژیـم ترامپ/ پنـس و افـرادی مانند بولسـونارو در 
برزیـل کـه مثـل ترامپ هسـتند، بحـران زیسـت محیطی را بسـیار بدتـر کرده اند و 
بـه عبـارت دیگـر سـرعت تخریـب محیـط زیسـت را تسـریع کرده انـد. امـا قوای 
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محرکـه و الزامـات ایـن سیسـتم فـارغ از این کـه کدام شـخص یا رژیـم خاص به 
عنـوان نماینـدۀ سیاسـی اصلـی آن عمـل می کنـد، اسـت کـه بحـران اقلیمـی را به 
نقطـۀ بازگشـت ناپذیر سـوق داده اسـت. غالبـًا سـرمایه داری به عنوان یک سیسـتم 
»پویـا« کـه دائمـًا تحوالتـی را ایجـاد می کنـد مورد سـتایش قـرار می گیـرد. اما این 
»پویایی« مبتنی اسـت بر اسـتثمار برای انباشـت خصوصی سـود و توسـط آنارشـی 
)و رقابـت آنارشـیک بیـن سـرمایه داران( هدایـت می شـود و دقیقـا همین آنارشـی 
اسـت کـه همـه امـور را به سـرعت به سـمت آسـتانۀ بود و نبـود سـوق می دهد و 
اگر سیسـتم سـرمایه داری، در شـکل جهانی سازی شـدۀ امپریالیسـتی اش ادامه یابد، 

بشـریت به طـور بازگشـت ناپذیر بـه طـرف آن آسـتانه پرتاب خواهد شـد.

توجـه کنیـد کـه در ایـن کشـور، ذهنیـت پایـگاه اجتماعـی فاشیسـت را به شـدت 
بـا ایـن دروغ مضحـک شـکل داده اند که گویـا دموکرات هـا )حتـی دموکرات های 
»میانـه« ماننـد بایدن( »سوسیالیسـت های رادیکال« )و حتا »کمونیسـت«( هسـتند و 
بـر ایـن مبنـا حـس کینـه و نفـرت از آن هـا را بـه دل گرفته انـد. مبنـای ایـن دروغ 
مضحـک، امتیازهـای محـدودی اسـت کـه دموکرات ها به مبـارزه علیه سـتم نژادی 
و جنسـیتی، بـه ضـرورت پرداختـن به بحـران اقلیمی و لزوم به رسـمیت شـناختن 
تاریـخ واقعـی ایـن کشـور داده انـد. اما کنایۀ شـدید ماجرا در آن اسـت کـه به واقع 
فقـط یـک جنبـش قدرتمند بـا هدف دسـت یافتن به سوسیالیسـم حقیقـی، به مثابه 
جامعـه ای بنیـاداً نویـن و رهایی بخـش و در حـال گـذار به هدف اساسـِی اسـتقرار 
کمونیسـم در مقیـاس جهانی اسـت کـه می تواند بـرای تعداد قابل توجـه از افرادی 
کـه در تلـۀ فاشیسـم گرفتـار آمده انـد، به ویـژه جوانـان، زمینـه ای ایجاد کنـد تا از 
آن بُریـده و بخشـی از مبـارزه بـا هـدف حـل مثبـت تضادهایی شـوند که سیسـتم 
سـرمایه داری – امپریالیسـتی به طـور مـداوم حادتـر می کنـد. )هر انسـان خردمندی 
بـه راحتـی می تواند تعییـن کند که تعداد نسـبتًا کـم »سوسیالیسـت های دموکرات« 
کـه بخشـی از حـزب دموکرات هسـتند بـه هیچ وجـه »سوسیالیسـت رادیـکال« و 
اصاًل سوسیالیسـت نیسـتند. بلکه، سوسـیال دموکرات هایی هسـتند که هدفشـان نه 
الغـای سیسـتم سـرمایه داری و جایگزینی آن بـا نظام سوسیالیسـتی بلکه اصالحاتی 
در سیسـتم سـرمایه داری اسـت که ماهیت اساسـی و عملکرد آن را تغییر نمی دهد 
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و حتـا تأثیـر قابـل توجهـی بر ماهیـت و عملکـرد اساسـی آن نمی گذارد.(

خیـال می شـود در اواخـر قـرن نـوزده و اوایـل قـرن بیسـتم، در ایـن کشـور یـک 
سـبک زندگـی ایـده آل وجـود داشـت کـه حـاال بایـد بـرای بازگردانـدن )یـا تولد 
دوبـاره اش( همـت گماشـت. در حالـی کـه هیچ بازگشـتی بـه این تصویـر خیالی 
در کار نیسـت. هیـچ بازگشـتی بـه آمریـکای بـه اصطـالح سـاده و پاک کـه در آن 
»ارزش هـای سـنتی« حاکـم بـود و منصفانـه بـه »محسـناتی« چون سـخت کوشـی 
پـاداش مـی داد و هـر کـس جایگاه شایسـتۀ خـود را )یـا جایگاهـی که خـدا اراده 
کـرده بـود( اشـغال می کرد، وجـود نـدارد. چنین چیزی فقط سـاختۀ ذهن کسـانی 
اسـت کـه متوهمانـه به دنبـال »رجعـت« به آن هسـتند و ذهنیتشـان به شـکلی غیر 
عقالیـی شـکل داده شـده اسـت کـه از هـر کـس و هـر چیزی کـه گمـان می کنند 
ایـن چیـز خیالـی را از بیـن برده اسـت متنفر باشـند. در دوره پـس از جنگ جهانی 
دوم بـه مـدت چنـد دهـه، عـدۀ زیـادی )بـه ویژه مـردان سـفید امـا فقط بـه آن ها 
محـدود نمی شـد( از کسـانی کـه تحصیالت دانشـگاهی نداشـتند، می توانسـتند در 
صنایع عمده ای مانند خودروسـازی و فوالد با دسـتمزدهای باال اسـتخدام شـوند و 
از »سـطح زندگی طبقۀ متوسـط« برخوردار شـوند. این وضعیت نیز بازگشـت پذیر 
نیسـت. هیـچ پایـه ای بـرای ایـن رجعت هـا وجود نـدارد. نه بـه خاطـر توطئه های 
»لیبرال هـای شـیطان صفـت که خـون بچه های دزدیده شـده را می خورند« ]اشـاره 
اسـت بـه باورهـای طرفداران فاشیسـت ترامـپ در فرقـۀ کیوآنان[. بلکـه، به خاطر 
کارکردهای سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـتی که دنیا را به این شـکلی که هسـت 
درآورده و اگر فاجعۀ زیسـت محیطی که به سـرعت در حال نزدیک شـدن اسـت، 
بشـریت را منقـرض نکنـد، دارنـدگان قدرتمنـد زرادخانه هـای بزرگ هسـته ای، با 

راه انداختـن جنـگ هسـته ای ایـن کار را می تواننـد بکنند.

هیـچ کـس نباید آرزوی بازگشـت به گذشـتۀ واقعی را داشـته باشـد. زیرا گذشـته، 
جهانـی مملـو از فقـر و بیمـاری گسـترده بـود کـه مـردم، به ویـژه در جهان سـوم، 
حتـا بیش از امروز خسـارت های وحشـتناک دیدنـد. ویرانی و رنجـی که دو جنگ 
جهانـی در قـرن بیسـتم بـه بـار آوردنـد هولناک بـود. ده ها میلیـون نفر ذبح شـدند 
و در پایـان جنـگ جهانـی دوم، ایـاالت متحـده آمریکا بالفاصله دسـت به حمالت 
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اتمـی بـه دو شـهر ژاپـن زد. صدهـا هـزار نفـر از مـردم ژاپـن در آتـش بمب های 
اتمـی سـوختند و »عصـر هسـته ای« آغاز شـد. در خـود جامعۀ آمریکا، جداسـازی 
نـژادی و تبعیـض نهادینـه بـود، رنگین پوسـتان و زنـان موقعیـت »شـهروند درجـه 
دوم« را داشـتند، موجودیـت افـراد دگربـاش جنسـی به شـدت سـرکوب می شـد، 
و بـه ویـژه سـیاهان در معـرض وحشـت دائـم بودنـد کـه بـا لینـچ و دیگـر اعمال 
تبه کارانـه تکمیـل می شـد. آینـده، نـه در بازگشـت بـه گذشـته )حال این گذشـته، 
واقعـی باشـد یـا خیالـی( بلکـه در رفتن به جلو نهفته اسـت: به سـوی یـک جامعۀ 
سوسیالیسـتی واقعـی و در نهایـت یـک جهـان کمونیسـتی. در چنیـن جامعـه ای، 
جهت گیـری اساسـی و سیاسـت های عملـی را تأمیـن نیازهـای مـادی، فکـری و 
فرهنگـی مـردم تعییـن خواهـد کـرد و هـم زمـان، در چارچـوب بنیـان جمعـی و 
تعاونـی و خصلـت جامعـه، ابتـکار عمل های فـردی از دامنۀ روزافزونـی برخوردار 
خواهنـد شـد. در آن جامعـه، همۀ روابط اقتصـادی و اجتماعی اسـتثمارگرانۀ کهنه، 
نابرابـری و سـتم گری پشـت سـر گذاشـته خواهـد شـد و دیگـر رفـاه عـده ای بـر 

بدبختـی دیگـران بنا نخواهد شـد.

بایـد روشـن باشـد کـه قطب بنـدی کنونی و مشـکالت عمیقـی را که باید بـا آن ها 
روبـه رو شـد، نمی تـوان از طریق تـالش برای »تنظیـم« امور در چارچوب سیسـتم 
موجـود حـل کـرد. نمونـۀ جنبـش »اشـغال« در دهۀ گذشـته، مصداق همین مسـاله 
اسـت. تـالش جنبش »اشـغال« بـرای عوض کـردن قطب بندی و ایجـاد قطب بندی 
99 درصـدی در مقابـل یـک درصـِد فـوِق ثروتمنـد، شکسـت خـورد و شکسـت 
آن عمدتـًا بـه ایـن علـت بـود که نـه تنهـا روابط اقتصـادی بلکـه همچنیـن روابط 
متفـاوت و جنسـیت های  »نژاد«هـای  میـان  )ماننـد روابـط سـتم گرانۀ  اجتماعـی 
مختلـف( نیروهـای مـادی قدرتمنـدی هسـتند و بخـش قابـل مالحظـه ای از ایـن 
»99 درصـد« مصمم انـد تـا روابـط اجتماعـی نابرابر و سـتم گرانه ای که از آن سـود 
می برنـد )یـا قویـا فکـر می کننـد کـه سـود می برنـد( را حفـظ کننـد، خصوصـًا در 
ایـن جامعـه کـه سـرمایه داری مـردم را وادار بـه رقابـت بی رحمانـه بـا یکدیگـر 

می کنـد.

فقـط بر اسـاس یک نظـامِ اقتصادِی بنیـاداً متفـاوت، می توان زمینه ای مسـاعد برای 
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ریشـه کن کـردن و تغییـر روابـط اجتماعی سـتم گرانه و افـکاری که این سـتم ها را 
همراهـی و تقویـت می کننـد، ایجـاد کـرد و به قـول لنیـن، فراتـر از وضعیتی رفت 
کـه در آن مـردم نـه تنهـا تشـویق بلکـه مجبـور می شـوند بـا تنـگ چشـمِی یـک 
خسـیس، موقعیـت خـود را در رابطـه بـا دیگـران محاسـبه کننـد. ایـن نظـام بنیاداً 
متفـاوت، یـک نظـام اقتصادی سوسیالیسـتی )شـیوه تولید سوسیالیسـتی( اسـت که 
در آن منابـع تولیـدِی جامعه، اشـتراکی اسـت و به صورت برنامه ریزی شـده بسـیج 
شـده و مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند تـا نیازهای مـادی، فکری و فرهنگـی مردم، 

کـه به طور مسـتمر گسـترش می یابنـد، تأمین شـود.

ششـم. همـه این هـا، بازهـم و قویـا خاطرنشـان می کند که نـه تنها نیاز بـه »روبه رو 
شـدن بـا واقعیت« هسـت بلکه نیاز هسـت که اصـِل، علم مهم اسـت و حقیقت مهم 
اسـت، پیوسـته و پیگیرانه بـه کار برده شـود و بنابراین، به طور جـدی تحلیل علمی 
)کـه در ایـن جـا رئـوس آن را ارائه کـردم( در رابطه بـا معضلی که مقابل بشـریت 
قـرار دارد و راه حـل آن، مرتبـًا پیـش کشـیده شـده و پرسـیده شـود: تحت سـلطۀ 
ایـن سیسـتم، جهـان بـه کدامین سـو روان اسـت و بـه کدام جهـِت کامـاًل متفاوت 
بایـد بـرود و می توانـد بـرود. ایـن، مسـتلزم تمایـل بـه اسـتفاده از همیـن رویکرد 
)کـه علـم و حقیقـت از نظـر علمی تعیین شـده، مهم اسـت( در رابطه با کمونیسـم 
و تجربـۀ تاریخـی جنبـش کمونیسـتی و بـه ویژه در رابطه با کمونیسـم نوین اسـت 
کـه نتیجـۀ چند دهه کار من اسـت. کمونیسـم نوین تداوم تئوری کمونیسـتی اسـت 
کـه قبـاًل تکامـل یافتـه بود اما جهشـی کیفـی بـه ورای آن بـوده و از برخی جهات 
مهـم، گسسـتی از آن نیـز می باشـد. برخـالف کسـانی کـه بـه کمونیسـم و   تجربـۀ 
تاریخـی جنبـش کمونیسـتی تهمـت زده و آن را محکـوم می کننـد، یـا بـه سـادگی 
نادیـده اش می گیرنـد، مـن و عـده ای تحـت رهبری من، دسـت به مطالعۀ گسـترده 
علمـی جـدی، تحقیـق و تحلیـل در مـورد تاریـخ جنبـش کمونیسـتی و جوامـع 
سوسیالیسـتی ای کـه توسـط آن بـه وجود آمـد، زدیم. )ایـن مطالعه همچنین شـامل 
کشـورهایی بـوده اسـت کـه خـود را »سوسیالیسـت« خوانده انـد کـه در واقعیـت 
نبوده انـد. مثـال، کوبـا از سـال ۱959، ونزوئـال در دهه هـای اخیر و اتحـاد جماهیر 
شـوروی و کشـورهای اروپـای شـرقی، کـه بیـش از ۶۰ سـال پیش، یعنی سـال ها 
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پیـش از ایـن کـه چنـد دهـه قبـل تبدیل بـه کشـورهای سـرمایه دارِی بـدون نقاب 
شـوند، در آنجـا سـرمایه داری احیـاء شـده و حاکمیـت می کرد(. رویکـرد علمی ما 
را بـه ایـن نتیجه رسـاند کـه تجربۀ سوسیالیسـم در کشـورهای واقعًا سوسیالیسـتی 
کـه تحـت رهبـری کمونیسـت ها ابتدا در اتحاد جماهیر شـوروی و سـپس در چین 
بـه وجـود آمدنـد )یعنی، قبـل از این که سـرمایه داری در شـوروی در دهۀ ۱95۰ و 
سـپس در چیـن، بعـد از مرگ مائو در سـال ۱97۶، احیاء شـود( عمدتـًا مثبت بوده 
اسـت، و ایـن را بـا قاطعیـت بیشـتری در مـورد چین می تـوان گفت. با ایـن حال، 
در ایـن تجربـه اشـتباهات ثانویـه امـا مهمـی هم وجود داشـت که در برخـی موارد 

اشـتباهات جـدی و حتـا اسـف بار بوده اند.

کمونیسـم نویـن، بـا نتیجه گیـری از این تجربـۀ تاریخی جنبش کمونیسـتی و طیف 
وسـیعی از تالش هـای بشـری، بـه عنـوان روش و رویکـرد تعیین کننـده خـود، بر 
اهمیـت حیاتـی علـم و اسـتفاده از روش علمـی در همـه امـور – چـه در رابطـه 
بـا طبیعـت یـا جامعـه — تأکیـد می کنـد. کمونیسـم نویـن، هـر رویکـردی را که 
متـرادف بـا بـه کاربـرد و توجیـه مفهـوم ورشکسـته و فوق العـاده مضـر »هـدف 
وسـیله را توجیـه می کنـد« باشـد یـا این کـه »حقیقت« صرفـًا »ابزاری« اسـت برای 
رسـیدن بـه اهـداف مطلـوب و نـه این کـه به واقـع بازتـاب صحیح واقعیـت عینی 

اسـت، قاطعانـه رد مـی کند.

سیسـتم  عملکـرد  و  ماهیـت  از  درک  تعمیـق  بـرای  رویکـرد  و  روش  همیـن 
سرمایه داری-امپریالیسـتی بـه کار رفتـه اسـت؛ سیسـتمی کـه تـداوم سـلطه اش بر 
جهـان پیامدهـا و اثرات وحشـتناکی برای بشـریت و آینده آن دارد. ایـن کار علمی 
ادامـه دارد و بخـش مهمـی از کارِ توسـعه و تکامـل جنبـش انقالبـی ای اسـت کـه 
بـرای الغـای نهایـی ایـن سیسـتم و ایجـاد جهانـی کامـاًل متفـاوت و بسـیار بهتـر 
ضـروری اسـت. کارهـای زیادی اسـت کـه بایـد انجـام داد و چالش های بسـیاری 
اسـت کـه بایـد پاسـخ بگیرنـد. اما، یـک تجزیـه و تحلیل و سـنتز علمی از مسـائل 
اساسـی مربـوط بـه اوضاعی که بشـریت با آن مواجه اسـت و امـکان رهایی از این 
وضعیـت در سـخنرانی ها و نوشـته های مـن و سـایر مطالـب در وبسـایت حـزب 
کمونیسـت انقالبـی آمریـکا موجود اسـت. ایـن مطالب هم در شـکل فشـرده ارائه 



53بیانیۀ باب آواکیان به مناسبت سال ۲۰۲۱

شـده اند و هـم در شـکل قابـل دسـترس تر و هـم در آثاری بـا عمق قابـل توجه. و 
در قانـون اساسـی بـرای جمهوری سوسیالیسـتی نویـن در آمریکای شـمالی به قلم 
مـن، چشـم اندازی گسـترده و طرحـی مشـخص پیـش گذاشـته شـده اسـت برای 
ایجـاد جامعـه ای کامـاًل متفـاوت و رهایی بخش، در مسـیر حرکت به سـوی هدف 

نهایـی ایجاد یـک جهان کمونیسـتی. 

ایـن یـک فکت اسـت که در ایـن قانون اساسـی نـه تنهـا در حمایـت از نارضایتی، 
مخالفـت و جوشـش فکـری و فرهنگـی بلکـه در رابطه بـا تأمیـن آن، مقرراتی وضع 
شـده اسـت کـه در هیـچ کجـای دیگـر و در هیـچ سـند اساسـی یـا راهنمـای هیچ 
حکومتـی، ماننـد آن را نمی توان یافت. و هسـتۀ مسـتحکم این رویکـرد، بر دگرگونی 
سوسیالیسـتی اقتصـاد اسـتوار اسـت کـه هدفـش محـو کلیـۀ شـکل های اسـتثمار و 
تغییـرات متناظـر با آن در روابـط اجتماعی و نهادهای سیاسـی، ریشـه کن کردن کلیۀ 
سـتم ها و از طریـق سیسـتم آموزشـی و در جامعـه به طـور کل، ترویـج رویکـردی 
اسـت کـه می توانـد »مـردم را در زمینـۀ روحیـۀ تفکـر انتقـادی و کنجـکاوی علمی 
توانمنـد کنـد تـا به دنبـال حقیقـت تا هر جـا که رهنمـون می شـود برونـد و به این 
ترتیـب، به طـور مسـتمر در مورد جهان آگاه شـوند و بهتـر بتواننـد آن را در تطابق با 
منافع اساسـی بشـریت تغییر دهنـد.« چنین جامعه ای، شـکوفایی عظیمـی در نیروهای 
تولیـدی و اجتماعـی بـه وجـود آورده و بـه انسـان ها الهـام داده و آن هـا را قـادر 
خواهـد کـرد تـا بـرای رفع نیازهای اساسـی مـردم، در کنار هـم کار و مبـارزه کنند؛ 
جامعـه را بـه طـرزی اساسـی دگرگـون کننـد و از مبـارزۀ انقالبی در سراسـر جهان 
حمایـت کـرده و بـه آن یـاری برسـانند –آماجشـان هـدف نهایـی ایجاد یـک جهان 
کمونیسـتی باشـد کـه از هـر گونـه سـتم و اسـتثماری رهاسـت، و در همـان حال به 
چالـش حقیقتًا اگزیستانسـیالی بحران زیسـت محیطـی و اکولوژیک به شـکلی معنادار 

و جامـع کـه تحـت سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـتی ممکن نیسـت، بپردازند.

شـمار کسـانی کـه کمونیسـم را رد کرده انـد، بیـش از انـدازه زیـاد اسـت؛ اغلـب 
این هـا بـدون ایـن کـه به طـور جـدی بـه آن بپردازنـد آن را رد کرده انـد و یـا ایـن 
کـه اصـاًل حاضـر نشـده اند نگاهـی جـدی بـه آن کننـد. علت ایـن امـر در جهل و 
تعصبـی نهفتـه اسـت کـه منبـع نهایی اش تحریفاتی اسـت کـه حافظان نظـم کنونی 
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بی وقفـه اشـاعه داده انـد و ایـن تحریفـات فقـط بـه تقویت نظـم موجودِ به شـدت 
سـتم گرانه خدمـت کـرده اسـت. در اینجـا بایـد گفت )و بـه راحتی می توان نشـان 
داد( کـه حملـه بـورژوازی »لیبـرال« بـه کمونیسـم، در نـوع خـود، همانقـدر چرند 
و شـنیع اسـت کـه دسـتکاری حقایـق توسـط فاشیسـت ها کـه »لیبرال هـا« اینقـدر 
آن را نکوهـش می کننـد. ایـن کار نقـض آشـکارِ روش علمـی بـوده و بـه طـرزی 
عریـان در تقابـل بـا فکت هـای واقعی اسـت. ایـن کار، آسـیب بزرگی به بشـریت 
وارد می کنـد: امتنـاع از بـه کار بـردن رویکـردی صادقانـه و علمـی و بـه جـای آن 
بـه کار بـردن ضـد آن در مـورد کمونیسـم و تاریـخ واقعـی جنبـش کمونیسـتی و 
تکامـل کمونیسـم نویـن، یعنی بسـتن درها بـه روی تنهـا آلترناتیو واقعـی در مقابل 
سیسـتم حقیقتا درندۀ سـرمایه داری- امپریالیسـتی؛ بسـتن در به روی تنهـا آلترناتیو 
معتبـری کـه منافـع اساسـی توده های بشـریت و در نهایـت کل بشـریت و آینده ای 

را نمایندگـی می کنـد کـه ارزش زیسـتن دارد. 

راه رسـیدن بـه جهانـی بهتـر راهـی آسـان نیسـت و نخواهـد بـود. ایـن امـر بدون 
مبـارزه مصممانـه و بلـه، بـدون فداکاری هـای عظیـم ممکـن نیسـت. امـا تـداوم 
رونـد فعلـی، تحـت سـلطه ایـن سیسـتم سـرمایه داری- امپریالیسـتی، یعنـی تداوم 
دهشـت هایی کـه همیـن امـروز، سیسـتم در جهـان مرتکـب می شـود، بـه عـالوۀ 
واقعـی  خطـر  و  دیـد  می تـوان  را  فوری شـان  خطـر  وخیم تـری  دهشـت های 

اگزیستانسـیالی کـه هـر روز نزدیک تـر می شـود.

در برابـر نیـروی تخریبـی مهیـب فاشیسـم که هنـوز تهدیدی اسـت و در حال نیرو 
گرفتن اسـت، شـمار بسـیاری از ما که از این مسـئله به شـدت بدحال و خشـمگین 
بـوده و آرزوی جهانـی بهتـر را در سـر داریـم، حـول ایـن فراخـوان گـرد آمده ایم 
کـه علـم مهـم اسـت و حقیقـت مهم اسـت و بایـد راهنمای ما باشـند. حـال بیایید 
آنقـدر شـجاع باشـیم و آنقـدر جسـور باشـیم کـه این اصـل را بـدون مانع بـه کار 
بریـم و مصمـم باشـیم کـه حقیقـت را جسـتجو کنیـم و فـارغ از ایـن کـه بـه کجا 
منتهـی می شـود از آن پیـروی کنیـم، از همـه موانع این امـر عبور کنیـم، از جمله از 
توهماتـی کـه برایمـان گرامی هسـتند و تعصباتـی که ریشـه دارند ولی بـا واقعیت 
و حقایـق از نظـر علمـی اثبات شـده، مغایـرت دارنـد. بیایید جرأت کنیم و دسـت 
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بـه عمـل زده و بـه آن چـه کـه علـم به عنـوان امـری ممکن آشـکار می کنـد جامۀ 
عمـل بپوشـانیم: ایجـاد جهانی بنیـاداً متفاوت و آینده ای بسـیار بهتر برای بشـریت.



مقاله چهارم

تغییر رادیکال در راه است:
این تغییر رهایی بخش خواهد بود یا اسارت بار؟

انقالبی خواهد بود یا ارتجاعی؟
 

8 ژوئن ۲۰۲۰ 
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بگذاریـد بـه کسـانی کـه در واکنـش بـه جنـون ترامـپ، پنـس و دیگـران، آرزوی 
»بازگشـت شـرایط عـادی« را می کننـد و فکرشـان بـه چیـز دیگـری نمی رسـد 

بگویـم: فراموشـش کنیـد، ایـن اتفـاق نخواهـد افتـاد!

بـه عـالوه، هیـچ کـس نباید خواهان »بازگشـت شـرایط عادی« این سیسـتم باشـد. 
»شـرایط عـادی« سیسـتم همـواره شـامل سـتم گری وحشـیانه علیـه مـردم سـیاه و 
دیگـر رنگین پوسـتان بـوده اسـت؛ همـواره شـامل تـرور سیسـتماتیک، قسـاوت و 
کشـتار بـرای تحمیـل ایـن سـتم بـوده اسـت. همیشـه شـامل تبعیض هـای شـنیع، 
خشـونت و ضدیـت بـا مهاجـران، زنـان، مـردم ال.جی.بی.تی.کیو و سـایر کسـانی 
بـوده اسـت کـه به عنـوان مـادون انسـان و »بیگانـه« تلقی شـده اند. همواره شـامل 
جنگ هـای ناعادالنـه بـرای امپراتـوری و تـداوم جنایت علیه بشـریت بوده اسـت. 
و اکنـون از طریـق نابـودی روزافـزون محیـط زیسـت و خطـر همیشـگِی جنـگ 

هسـته ای، موجودیـت بشـر راتهدیـد می کنـد.

قتـل بی رحمانـه و بیمارگونـه جورج فلویـد صرفًا حلقـه ای در زنجیر ظاهـرا پایان 
ناپذیر کشـتار مردم سـیاه و دیگر مردم تحت سـتم به دسـت پلیس اسـت؛ پلیسـی 
کـه کامـاًل از مصونیـت خود مطمئن اسـت و ترسـی از مجـازات و تنبیه نـدارد. اما 
علیـه آن خیزشـی قدرتمنـد بـه پـا خاسـت و غلیـان قدرتمنـد خشـم، کـه نـه تنها 
مـردم سـیاه بلکـه مـردم همـه نژادهـا و جنسـیت ها و مـردم اقصـی نقاط جهـان را 
متحـد کـرد، شـروع به تغییر دادن کل چشـم انداز و فرهنگ سیاسـی کـرده و ابتکار 
عمـل را بـه روشـی بسـیار مثبـت از رژیـم ترامپ/پنـس و »پایـگاه« فاشیسـتی آن 
ربـوده اسـت. و کلیـت نگرش فلـج کننده ای را کـه واقعیت بی رحمانه این سیسـتم 
و »هنجارهـای« آن را تنهـا واقعیـت ممکـن می بینـد کـه گویـا هرکـس صرفـًا باید 
جـای خـود را در آن پیـدا کـرده و بـه بهتریـن وجه ممکـن »به خـود خدمت کند« 

بـه چالش گرفته اسـت.

در مواجهـه بـا اوضـاع کنونـی کـه به سـرعت در حـال تغییراسـت، ترامپ دسـت 
بـه تهدیدهـای قابـل پیـش بینی و قلدری و تشـدید سـرکوب زده اسـت. در همان 
حـال، دیگرانـی کـه نماینـده همان سیسـتم هسـتند اما احسـاس می کننـد در چنین 
مواقعـی بایـد خشـم مـردم را »خوابانـده« و آن هـا را »اهلـی« کـرده و بـه خدمـت 
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خـود بگیرنـد، بـار دیگـر بـر حسـب »اصالحـات« بی معنـی حـرف می زننـد و به 
ظاهـر نسـخۀ »نـرم تـری« از تحمیـل »نظـم و قانـون« را تبلیـغ می کنند که بـه نوبۀ 
خـود نسـخه ای اسـت شـنیع کـه بـر توده های مـردم سـتم می کنـد و هر کسـی را 
کـه جرات ایسـتادگی در برابر این سـتم را داشـته باشـد سـرکوب می کنـد. در این 
میـان افـرادی کـه در واقـع صدای جناحـی از طبقـه حاکمه هسـتند )به طـور مثال، 
کریـس کومـو در کانـال سـی.ان.ان( فهمیده اند پرده هـای وضع قبلی کـه روزمرگی 
خفقـان آور جـان کنـدن تحـت ایـن سیسـتم بـود توسـط شـورش اخیر پاره شـده 
اسـت و در ایـن شـرایط دادن فراخواِن بازگشـت بـه وضع قبلی، می تواند شـورش 
را شـعله ورتـر کنـد. بنابرایـن بـه جـای فراخـوان بازگشـت، صحبـت از ضرورت 
ایجـاد »شـرایط عـادِی جدیـد« را می کنند کـه ظاهرا قرار اسـت »عادالنه تر« باشـد.

امـا هـر شـکل از »شـرایط عـادی« سیسـتم حاکـم، شـامل بی عدالتی سیسـتماتیک، 
تـداوم جنایـت و وحشـت بـرای مـردم این کشـور و سراسـر جهان اسـت. و رژیم 
فاشیسـتی ترامـپ/ پنـس که در حـال حاضر اهرم هـای کلیدِی قدرت را در دسـت 
دارد و توانسـته یـک پایـگاه تـوده ای از پیـروان متعصـب را ایجـاد کرده و انسـجام 
بخشـد، هیـچ شـکلی از »شـرایط عادی جدیـد« را نخواهـد پذیرفت مگـر یکی را: 
تشـدید سـتم گرِی خوفنـاک ایـن سیسـتم تـا حـد وحشـیگرِی افراطی. اگر کسـی 
بـا ایـن امیـد بـه انتخابـات مقـرر در مـاه نوامبـر نـگاه می کند کـه راهی بـرای حل 
بی دردسـر و بدون آشـوب و تالطم مسـاله باشـد بایـد بگویم کـه اوالً، اصاًل معلوم 
نیسـت کـه انتخابـات ریاسـت جمهوری در مـاه نوامبر برگزار شـود. قطعـًا احتمال 
دارد کـه ترامـپ راهـی برای »بـه تعویق انداختـن« آن بیابـد. مثاًل، از تـداوم بحران 
ویـروس کرونـا یـا هـر بهانـۀ دیگر بـرای ایـن کار اسـتفاده کنـد. )واضح اسـت با 
توجـه بـه رویکـرد بوالهوسـانه ای کـه رژیـم ترامـپ/ پنـس از ابتـدای امر بـه همه 
گیـرِی کویـد۱9 اتخـاد کرده اسـت، اسـتفاده از این بحران بـه عنوان بهانـه ای برای 
تعویـق انتخابـات بسـیار عوام فریبانه اسـت اما کیسـت کـه از عوام فریبـی این رژیم 

شـگفت زده شود؟!(

حتـا اگـر انتخابـات برگـزار شـود، بـا توجـه بـه خصلـت »اپوزیسـیون« از سـوی 
جـو بایـدن و حـزب دموکـرات، احتمـال واقعـی وجـود دارد کـه ترامـپ به طـور 
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»مشـروع« در انتخابـات پیـروز شـود.

بـه هـر حـال، ترامـپ از هـم اکنـون در حـال زمینه چینـی اسـت کـه در صـورت 
باخـت بگویـد کـه در انتخابات »تقلب« شـده اسـت. به خاطر بیاورید کـه او قبل از 
انتخابـات گذشـته، حاضر نشـد بگوید در صـورت باخت، نتایج انتخابـات را قبول 
خواهـد کـرد. ترامپ پیشـاپیش اعالم کـرده، آن تدارکاتی که در میشـیگان و برخی 
ایالت هـای دیگـر در جریـان اسـت تـا امـکان رأی از طریـق نامـه را فراهـم کننـد، 
مصـداق »تقلـب« گسـترده در انتخابـات اسـت. در حالی کـه در واقـع رأی دادن از 
طریـق نامـه نـه تنها قانونـی بلکه در شـرایط بحـران ویـروس کرونا بسـیار معقول 
اسـت. هم زمـان، ترامپ و حـزب جمهوری خـواه اقدامات دیگری برای سـرکوب 
آرای کسـانی کـه احتمـاالً علیـه آن هـا رأی خواهند داد انجـام می دهند. بـا نزدیک 
شـدن زمـان برگـزاری انتخابـات، مطمئنًا همـه این کارهـا دامنه دارتر خواهند شـد.

عـالوه بـر ایـن، اگـر انتخابـات برگـزار و ترامپ بازنده شـود امـا از پذیـرش نتایج 
انتخابـات خـودداری کـرده و اصـرار کنـد کـه او کمـاکان رئیس جمهـور اسـت، 
پیـروان فاشیسـت ترامـپ کـه برخی پیشـاپیش بـا اسـلحه رژه رفته و مـردم و حتا 
مقامـات منتخـب را تهدیـد می کنند، در صورتـی که ترامپ اعالم کنـد در انتخابات 
»تقلـب« شـده و از آن هـا بخواهـد کـه بـه کمکش بشـتابند، چـه خواهند کـرد؟ آیا 
بـه خاطـر می آوریـد کـه ترامـپ، در طـول مسـابقۀ انتخاباتـی سـال ۲۰۱۶ چگونه 
حریـف خـود، هیـالری کلینتـون را تهدیـد کـرد و بـه او گفـت »افراد متمـم دوم« 
حسـاب او را خواهنـد رسـید؟ خاطرتـان هسـت که ترامـپ چگونه علنـًا می گفت 
حامیـان زیـادی در پلیـس و ارتش و بین موتورسـواران و دیگر »کلـه خرها« دارد؟ 
ترامـپ تهدیـد کـرده اسـت کـه از ارتش بـرای سـرکوب خشـونت آمیز اعتراضات 

علیـه وحشـیگری و قتـل پلیس اسـتفاده خواهـد کرد.

حتـی اگـر انتخابـات برگـزار شـود و ترامـپ ببـازد و مجبـور بـه قبـول نتایـج آن 
 MAGA=( شـود و در کوتـاه مـدت مـردان و زنـان دیوانۀ طرفـدار او که کاله مـاگا
Make America Great Again نیروهـای شـبه نظامـی فاشیسـت طرفـدار ترامـپ( 

بـه سـر دارند، دسـت بـه »قیـام مسـلحانه« نزننـد، آیا فکـر می کنیـد که با سـادگی 
»ناپدیـد« خواهنـد شـد و یـا ایـن کـه منفعالنـه خامـوش شـده و منتظـر انتخابات 
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بعـدی خواهند شـد؟

مهـم نیسـت در انتخابـات مقـرر شـده بـرای مـاه نوامبـر چه خواهد شـد. کسـانی 
کـه تحمـل ایـن رژیـم و کارهای کنونـی اش — و خطـر واقعی اش بـرای آینده ای 
بسـیار بدتـر را ندارنـد از هـم اکنـون بایـد راه هایـی پیـدا کنند کـه حتا در شـرایط 
همه گیـری کویـد۱9، به طـور قدرتمنـد نشـان دهند کـه منتظـر انتخابـات نخواهند 
مانـد و صرف نظـر از ایـن کـه نتایـج آن انتخابـات چـه خواهـد بـود، مصمـم بـه 
بیـرون رانـدن ایـن رژیم از قدرت هسـتند. در غیـر این صورت، هیـچ اتفاق خوبی 

نخواهـد افتـاد و بایـد انتظار اتفاقات وحشـتناک را داشـت. 

بیاییـد مسـاله را عمیق تـر بشـکافیم و بـا یـک واقعیـت پایـه ای رو در رو شـویم: 
حتـا اگـر ترامـپ از ابزار فـوق قانونی )یعنـی، غیر قانونـی( برای مانـدن در قدرت 
اسـتفاده کنـد بایـد دانسـت کـه ایـن رژیـم فاشیسـتی ابتدا بـه سـاکن از طریق یک 
کودتـای نظامـی یـا آنواع دیگری از نقض آصـول و کارکرد این »دمکراسـی بزرگ« 
بـه قـدرت نرسـید بلکـه از طریـق »کارکرد عادِی« سیسـتم بـه قدرت رسـید. و آن 
»کارکـرد عـادی« بـه کار خـود در تولیـد تباهی و ویرانـی در دنیا ادامـه خواهد داد؛ 
کمـاکان نابرابری هـای وحشـیانه و اسـتثمار خرد  کننـده و سـتم های جنایت کارانـه 
کـه همگـی در »ژن« ایـن سیسـتم حک شـده و توسـط مجریـان بی رحـم آن پیش 
بـرده می شـود تـداوم خواهـد یافت و بر سـر توده های مـردم جهان انـواع مصائب 
دیگـر از طریـق نابـودی محیـط زیسـت، جنگ هـا، آوارگـی گسـترده و مهاجـرت 

مسـتاصالنه خواهـد ریخت.

به خاطر همه این ها:

به طـور اساسـی، نگـرِش »بازگشـت شـرایط عـادی« توهمـی اسـت کـه توسـط 
سرشـت و کارکـرد این سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـم که توده های بشـریت در 

انقیـاد آن هسـتند، منفجـر خواهد شـد.
مدتـی اسـت کـه در تحلیـل از شـرایط زنـان، تأکید کـرده ام که بـا تغییراتـی که در 

اقتصـاد ایـاالت متحـده و جهـان صورت گرفته اسـت:

بـر بسـتر شـرایط اکسـتریم کنونـی کل مسـالۀ موقعیت و نقـش زنـان در جامعه به 



۶۱تغییر رادیکال در راه است

شـکلی حادتـر ظهـور می کند و در جامعـه کنونی آمریـکا مانند انبار باروت اسـت.

نمی تـوان تصـور کـرد کـه هـر گونـه گره گشـایی در ایـن وضـع بجـز از طریـق 
باشـد.  امکان پذیـر  خشـونت آمیز  بسـیار  ابزارهـای  بـا  و  شـرایط  رادیکال تریـن 
مسـاله ای کـه هنـوز تعییـن نشـده اسـت ایـن اسـت: آیـا گـره گشـایِی رادیـکال 
ارتجاعـی خواهـد بـود یـا گـره گشـایِی رادیـکال انقالبـی. آیـا بـه معنـای تقویت 
زنجیره هـای بردگـی خواهـد بـود یا درهـم شکسـته شـدن تعیین کننده تریـن حلقه ها 
در ایـن زنجیرهـا و بـاز شـدن امـکان تحقـق نابـودِی کامل کلیـه شـکل های بردگی 

موجـود در جهـان.

ایـن نـه تنهـا در مـورد وضعیـت زنان کـه موضوعی بسـیار مهم اسـت، بلکـه برای 
همـه کسـانی کـه تحـت ایـن سیسـتم تحـت سـتم هسـتند و وحشـیانه لگدمـال 
می شـوند صـادق اسـت. ایـن نـه تنهـا بـرای ایاالت متحـده، بلکـه در سراسـر این 
جهـان بـه شـدت درهـم تنیده اما به طـرز خوفناکی نابرابر که تحت سـلطۀ سیسـتم 

سرمایه داری-امپریالیسـم اسـت، صادق اسـت.

در شـورش زیبـا و مصممـی کـه علیـه نژادپرسـتی نهادینـه و تـرور پلیـس بـه پـا 
خاسـته اسـت و ایـن حـس در آن افزایـش می یابـد کـه نژادپرسـتی و تـرور پلیس 
پیونـد تنگاتنـگ بـا سرشـت ایـن سیسـتم و بسـیاری بی عدالتی هـای دیگـر دارد، 
پتانسـیل انقالب را می بینیم؛ پتانسـیل انقالبی که خواهد توانسـت زنجیرهای سـتم 
را بشـکند و راه ایجـاد جهانـی بنیـاداً متفاوت و بسـیار بهتـر را بر شـالوده ای کاماًل 
متفـاوت بـاز کنـد. اکنـون آن چـه باید انجام شـود این اسـت کـه پتانسـیل انقالب 
را تکامـل دهیـم و بـه واقعیـت برسـانیم و – از طریـق خیـزش فعلی کـه جرقه اش 
را قتـل جـورج فلویـد زد و از طریـق حوزه هـای متنـوع زندگـی و جریان هـای 
مختلـف مبارزاتـی – شـمار عظیـم و عظیم تـر از کسـانی را جلـب کنیـم کـه آتش 
پایـان دادن بـه همـه سـتم ها در دلشـان شـعله ور اسـت و در حـال کسـب آگاهی 
علمـی هسـتند تـا بداننـد منبـع تمـام ایـن دهشـت ها، دهشـت هایی کـه همگی به 
یکدیگـر متصل انـد، سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـتی اسـت. ما باید شـمار عظیم 
و عظیم تـر از کسـانی را جلـب کنیم که قوۀ محرکه شـان نیاز به سـرنگونی سیسـتم 

و ایجـاد جهانـی بسـیار بهتـر اسـت و از امـکان تحقـق این امـر الهـام می گیرند.
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مقالۀ پنجم

دربارۀ رابطۀ مستقیم میان پدرساالری و مردساالری و زن ستیزی با 
بنیادگرایی دینی، میهن پرستی و جنگ های ارتجاعی و امپریالیستی

 
بخش اول

پدرساالری و میهن پرستی؛ مردساالرِی تهاجمی و عظمت طلبی 
آمریکایی؛ خطر فوری و چالش فوری*۱

3۱ ژوئیه ۲۰۲۰ 

*  PATRIARCHY AND PATRIOTISM— AGGRESSIVE MALE SUPREMACY AND AMERICAN SU-
PREMACY—THE DANGER AND THE IMMEDIATE CHALLENGE,by Bob Avakian, July 31, 2020 | 
revcom.us 
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همان طور که قبال تأکید کرده ام:

هـر جـا بنیادگرایـی دینـی حاکم باشـد، نـه تنهـا پدرسـاالری و زن سـتیزی )نفرت 
از زنـان( بلکـه پرسـتش پرخاشـگرانۀ سـرزمین پـدری را خواهیـد داشـت. توجـه 
کنیـد کـه هـر دوی ایـن واژه هـا یـک ریشـۀ مشـترک دارنـد که بـه حاکمیـِت پدر 
)سـرزمین( و تبعیـت از اقتـدار آن اشـاره دارد. و همان طـور که دیده ایـم، عالوه بر 
این هـا، برتری طلبـی سـفید و نژادپرسـتی را هم خواهید داشـت. 1 )رجـوع کنید به 
آواکیـان، مقالـۀ »فاشیسـت های امـروز و آمریکای بـرده داری: ارتباط مسـتقیم میان 

سـتم ها«( همه 

بیاییـد عمیق تـر بـه ارتبـاِط مردسـاالرِی پدرسـاالر بـا میهن پرسـتی و همچنیـن بـا 
برتری طلبـِی سـفید نـگاه کنیـم. بـه ویـژه ببینیـم این هـا در میـان فاشیسـت های 
بنیادگـرای مسـیحی در آمریـکا، چـه شـکل های افراطـی و زهرآگینـی را بـه خـود 

می گیـرد.

تعصب کورِ فاشیست های مسیحی در حمایت از ترامپ

کریسـتین کوبـس دومِـز در شـهری در آیوا که پُـر از مذهبیون بنیادگرا اسـت بزرگ 
شـد. او از آن هـا بـه عنـوان »اِوانگلیـش« و مشـخصا »اوانگلیش سـفید پوسـت« نام 
می بـرد. ایـن مذهبیـون بنیادگـرا در سـال ۲۰۱۶ بـه ترامـپ رأی دادنـد. دومِـز، در 
کتـاب خـود تحـت عنـوان »مسـیح و جـان ویـن: چگونـه اوانگلیش هـای سـفید، 
ایمـان را فاسـد کـرده و ملتـی را متفـرق کردند«2 مشـاهدۀ مهمـی دارد و می گوید:

»حمایـت اوانگلیش هـا از ترامـپ ارتکاب یک خطـا یا صرفًا گزینـه ای عمل گرایانه 
نبـود. بلکـه اوج تحکیم مردانگی سـتیزه جویانه در میان اوانگلیش هـا بود. مردانگی 
سـتیزه جویانه، ایدئولـوژی ای اسـت کـه اِعمال اقتدار پدرسـاالرانه را تحسـین کرده 
و از نمایـش قـدرت در خانـه و بیـرون خانه حمایـت می کند. بیـش از هر جمعیت 

1-  Fascists Today And The Confederacy: A Direct Line, A Direct Connection Between All The 
Oppression, by Bob Avakian… is available at revom.us

2- Kristin Kobes Du Mez, Jesus and John Wayne: How White Evangelicals Corrupted a Faith 
and Fractured a Nation, Liveright Publishing
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مذهبـی دیگـر در آمریـکا، پروتسـتان های اوانگلیـِش سفیدپوسـت از اقـدام آمریکا 
بـه جنـگ پیشـگیرانه حمایـت می کنند، اسـتفاده از شـکنجه را مجاز می شـمارند و 
از مجـازات اعـدام حمایت می کنند. … سفیدپوسـت های اوانگلیش بسـیار بیشـتر 

از دیگـر گروه هـای مذهبی، اقتدارگرا هسـتند. …«3

در تجزیـه و تحلیـل دومِـز، آنچـه آشـکار می شـود بیـن برتری طلبی پرخاشـگرانۀ 
سـفید، مردسـاالری و سـتم جنسـیتی مفرط، میهن پرسـتی هار، نفـرت از مهاجرین 
و مهاجـر هراسـی و به طـور کلـی حمایـت از سـرکوب خشـن در داخـل و دسـت 
زدن بـه جنگ هـای تجاوزکارانـه در خـارج، پیونـدی )یـا آن طـور کـه مـن تأکیـد 
کـرده ام: »ارتباط مسـتقیمی«( وجـود دارد. اما فقط این نیسـت. بلکـه به طور خاص 
روشـن می شـود کـه مرکـز و محور همـۀ این هـا، نقـش پدرسـاالرِی »عضالنی« یا 

»مردانگـِی سـتیزه جو« می باشـد.

دومِـز همچنیـن تأکیـد می کنـد که تمـام این هـا، ریشـه در اعتقاداتـی دارد که فقط 
اعتقـادات دینـی نیسـت بلکـه موتـور محرکـۀ اجتماعـی و فرهنگـی دارد و یـک 
مذهب مسـیحی بنیادگراسـت کـه واقعًا تکیه بر روابط سـتم گرانه و سـرکوب گرانۀ 
مشـخص و افـکار و مقاصـد ایدئولوژیک و سیاسـِی منطبق بر ایـن روابط دارد و به 
آن خدمـت می کنـد. قبـال گفتـه ام که مسـیحیت و ادیـاِن »توحیدی« )تـک خدایی( 
دیگـر ماننـد یهـود و اسـالم، یـک مشـخصه دارنـد و آن هـم ایـن اسـت کـه ادیان 
پدرسـاالر بـوده و مـروِج روابـط اجتماعـی پدرسـاالرانه و مردسـاالرانه می باشـند. 
4)آواکیـان. »اخالقیـات بـدون دیـن، رهایـی واقعی«( با ایـن وصف بایـد گفت که، 

بنیادگرایـاِن مسـیحی بـر بخش هایـی از سـنت و کتاب مقـدس مسـیحیت )به ویژه 
کتـاِب »عهـد عتیـق« و همچنیـن »عهد جدیـد« انجیـل( تمرکز و پافشـاری می کنند 
کـه بـه آشـکارترین و تهاجمی تریـن وجـه بـر تبعیـت زنـان از شـوهران و سـلطۀ 
شـوهران بـر زنـان و به طـور کلی، تسـلط مـردان بر زنـان تأکیـد می کنند. ایـن امر، 
بـه ویـژه در ایـاالت متحـدۀ آمریـکا، همان طـور کـه دومِـز تأکیـد می کنـد، شـامل 

3- Kristin Kobes Du Mez, Jesus and John Wayne: How White Evangelicals Corrupted a Faith 
and Fractured a Nation, Liveright Publishing. The passages quoted here are from the “In-
troduction.”

4-  Morality Without Religion, Emancipation That Is Real
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»مردانگی پرخاشـگر سـفید« می باشـد.

»پیمان« ویژه با خدا

در کتـاب »دور ریختـن همـۀ خدایـان« توجـه خواننـدگان را بـه ایـن تحلیـل مهم 
کویـن فلیپـس جلـب کـردم و گفتم:

فیلیپـس نشـان می دهـد، پـس از جنـگ داخلی 5، بـا وجـود آن که ایاالت بـرده دار 
جنـوب آمریـکا شکسـت خوردند و نظـام برده داری ملغی شـد، امـا در دهۀ ۱87۰ 
پیماِن »بازسـازی« )که بیان شـرایط تسـلیم شـدن ایاالت برده دار و پذیرفته شدنشان 
در ایـاالت متحـده آمریـکا بـود( واژگـون شـد و بـه ایـن ترتیـب، جنـوب »دوباره 
سـر از خـاک بلنـد کرد« و صاحب قدرت سیاسـی و نفود در سراسـر کشـور شـد. 
فلیپـس می گویـد، در ارتبـاط بـا ایـن واژگونی، شـاهد عـروج یک افسـانۀ مذهبی 
هسـتیم کـه در میـان سفیدپوسـتان جنـوب ریشـه دوانـد که گویـا جنوِب )سـفید( 
»دارای پیمـان ویـژه با خدا اسـت« و واحیـای موقعیِت گذشـته اش، در واقع طرحی 

از سـوی خـدا بود تـا خطای فاحـِش جنـگ داخلی جبران شـود.6

امـا، جنوبی هـای برتری طلب سفیدپوسـت که »ندامت« نکرده و »بازسـازی« نشـده 
بودنـد و کسـانی کـه پیـرو همـان جهان بینـی مسـموم بودند، مفهـوم »پیمـان ویژه 
بـا خـدا« را محـدود بـه جنـوب نمی دیدند. بلکـه، خـود را مکلف به اعمـال آن در 
سراسـر آمریـکا می دانسـتند. بـه عـالوه، آن هـا ایـن مفهـوم را تعمیم داده انـد و آن 
را عالی تریـن بیـان مفهـوم »برتـری تمدن غربـی« و فرمـان ویژه ای برای گسـترش 
سلطه شـان نـه تنهـا بـر قاره آمریـکای شـمالی بلکه بر کل جهـان و تمام مـردم دنیا 
می داننـد — بـه ویـژه سـلطه بـر کشـورهای آفریقایی و دیگـر نقاط »جهان سـوم« 

کـه دونالـد ترامـپ آن هـا را »چاه های بـو گنـدو« می خواند.

5- جنــگ داخلــی در آمریــکا میــان شــمال بــا جنــوب بــرده دار در ســال ۱8۶۱ تــا ۱8۶5 کــه در آن شــمال 
پیــروز شــد و بــرده داری لغــو شــد.

6- Bob Avakian, Away With All Gods! Unchaining the Mind and Radically Changing the 
World, Insight Press, 2008, pp, 141-42. The statements by Kevin Phillips cited here are from 
Kevin Phillips, American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and Bor-
rowed Money in the 21st Century, Viking Press, 2006.
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نهایـت  در  اروپایـی(  سـفید  برتری طلبـاِن  )و  آمریکایـی  برتری طلبـان  ایـن   .…
کراهـت، در حالـی کـه از تجربـه تاریخی و دسـتاوردهای هزاران سـالۀ مردم جهان 
بهره منـد شـده و بـر اسـتثمار بی رحمانـۀ مردم اقصـی نقاط دنیـا تکیـه کرده اند، از 
موقعیـت سـرکردگِی آمریـکا در جهان که از طریق نسل کشـی و بـرده داری، دزدی 
و غـارت و جنـگ بـه دسـت آمده اسـت اسـتفاده می کننـد تا ادعـا کننـد »برتر« از 
دیگـر مردمـان این کشـور و تمـام مردم دنیا هسـتند و حـق »خـدا دادِی« حاکمیت 

بر آنـان را دارند.

فاشیسم مسیحی و ضد کمونیسم هار

دومِـز توضیـح می دهـد، با برخاسـتن جنبش هـای قدرتمند دهـۀ ۱9۶۰ علیه جنگ 
ویتنـام و نژادپرسـتی و سـتم جنسـی و جنسـیتی، »اوانگلیش هـا« و بـه خصـوص 

»اوانگلیش هـای سـفید«:

»بـه شـدت بـه ایـن اعتقاد چسـبیدند کـه آمریـکا یک ملت مسـیحی بـوده و ارتش 
آن یـک نیـروی خیـر در جهان اسـت و قدرت این ملت وابسـته به وجـود خانوادۀ 
پدرسـاالرِ منظـم و مسـتحکم می باشـد. جنبـش اوانگلیش هـای سـفید پوسـت، در 
دهـۀ ۱97۰ احیـاء شـد و حـول ترکیـب غلیظی از سیاسـت هایی انسـجام یافت که 
»ارزش هـای خانوادگـی« در مرکـز آن بـود و ایـن ارزش های خانوادگـی همواره با 
افـکار مشـخصی در مـورد سـکس، قـدرت، نـژاد و ملـت درهـم تنیـده شـده بود. 
این هـا فمینیسـم را بـرای زنانگی سـنتی و همچنیـن امنیت ملی خطرنـاک می دانند. 
زیـرا، وظیفـۀ تامیـن و حمایـت خانـواده را از روی دوش مردان برداشـته و درهای 
ارتـش را بـه روی زنـان بـاز کرده اسـت. به همیـن ترتیـب، برای این ها، شکسـت 

در ویتنـام فقـط یـک موضـوع امنیت ملـی نبـود، بلکه بحـران مردانگی نیـز بود.« 7

 ایـن واقعیـت کـه ایـاالت متحـده، با وجـود قـدرت زیاد و دسـت زدن به کشـتار 
و ویرانـِی هولنـاک در ویتنـام و علیـه مـردم آن کشـور، در بـه انقیاد کشـیدن ویتنام 
نـاکام مانـد و خروجـش از آن کشـور نتیجـۀ شکسـت در جنـگ بـود، مسـیحیان 
بنیادگـرای فاشیسـت را دیوانه کـرد. از آنجا کـه رهبران مبـارزۀ رهایی بخش ویتنام 

7-  Jesus and John Wayne, the “Introduction.”
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بـه عنوان کمونیسـت شـناخته می شـدند، نفـرت متعصبانه فاشیسـت های مسـیحی 
بـا نفـرت از »کمونیسـت های خـدا نشـناس« در آمیخـت و یک »ترکیب سـمی« به 
وجـود آورد کـه حاصل مخلوط شـدن ضد کمونیسـم کور و احسـاِس اخته شـدن 

»نظامی گـرِی عضالنِی مردانه« اسـت.

البتـه اسـتفاده از دیـن بـرای ترویـج میهن پرسـتی اجبـاری محـدود بـه نماینـدگان 
راسـتگرا و آشـکارا فاشیسـِت امپریالیسـم سـرمایه داری آمریکا نبوده است. در دهۀ 
۱95۰، در زمـان ریاسـت جمهورِی آیزنهـاور )از حـزب جمهوری خـواه«( کـه بـه 
اصطـالح یـک رئیس جمهـور »میانـه رو« بـود، عبـارت »زیر سـایۀ خدا« به سـوگند 
وفـاداری دولتـی اضافه شـد. این کار، مسـتقیما ربط داشـت به اعـالن جنگ صلیبی 
علیـه »کمونیسـم خدا نشـناس« کـه آمریـکا آن را تهدیدی علیه سـلطه اش بر جهان 
کـه بـا جنـگ و ویرانـی و دهشـت های دیگر به دسـت آمده بود می دانسـت. جنگ 
و ویرانـی کـه سـلطۀ آمریـکا بر جهـان را تضمیـن کرد شـامل اسـتفاده از دو بمب 
اتمـی توسـط آمریـکا در پایـان جنـگ جهانـی دوم بـود کـه دسـتور آن را ترومن، 
رئیس جمهـور دموکـرات داد. ایـن دو بمـب بالفاصله صدها هـزار غیرنظامی ژاپنی 
را در شـهرهای هیروشـیما و ناکازاکـی سـوزانید )و شـمار بسـیاری را محکـوم بـه 
درد و رنج هـای طاقت فرسـا کـرد( و بـه ایـن ترتیب »عصر هسـته ای« آغاز شـد که 
از آن زمـان نسـل های بعـدی بشـریت را در معرض خطـر نابودی قرار داده اسـت.

فاشیسـت های  و  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  در  حاکـم  فاشیسـت های  امـروز،  امـا 
مسـیحی کـه موتـور محرکـۀ آن هسـتند، آماده انـد تـا همیـن وحشـت ها را در 
مقیاسـی بـه مراتـب بزرگتـر و در ابعاد دهشـتناک تر تکـرار کنند. به سـخنان زیر از 
بیانیـه ترامـپ در تاریـخ 4 ژوئیـه ۲۰۲۰ توجـه کنید که در آن به سـتایش ترسـناک 

و جنـگ طلبانـه از قـدرت ویرانگـر آمریـکا پرداخـت: 
»هیـچ دشـمنی یـارای ایسـتادگی در مقابل مـا را ندارد. مـا ۲.5 تریلیـون دالر خرج 
ایـن سـالح ها کرده ایـم کـه همـه سـاخت آمریـکا هسـتند. قـدرت و تجهیـزات 
گذشـتۀ خـودِ مـا نیز به گـردِ پای قـدرت و تجهیـزات فعلی مان نمی رسـد و هرگز 
نداشـته ایـم. همـه را در سـه سـال سـاختیم. … ایـن هواپیماهـا در هـر جـا پرواز 
کرده انـد، از آسـمان رعـد و بـرق آمریکایی را پاییـن ریخته و عدالـت آمریکایی را 
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اجـرا کرده انـد و بـه شـدت از هـر مترمربع حاکمیـت آمریکا دفـاع کرده اند. … در 
وجـودِ زره فوالدیـن آن هـا و بال های بـزرگ و موتورهای خروشانشـان، ما شـاهد 

حکایـت مقاومـت جسـورانه آمریـکا، روحیـه متعالـی و عزم جزم آن هسـتیم.«

حرف هـای ترامـپ، صرفـًا نشـانۀ مردانگی تهـوع آور او نیسـت. بلکه در سـطحی 
عمیق تـر، نشـانۀ پیونـد و ارتبـاط تنگاتنـگ بین سـلطه گـری افسارگسـیختۀ مردانه 
اسـت بـا بی رحمانه تریـن نـوع جنـگ و ترغیـب چنین جنـگ بی رحمانـه ای برای 
دفـاع از »ملـت برگزیـدۀ خـدا« )کـه در واقعیـت هیـچ نیسـت مگـر امپراتـورِی 
سـرمایه دارِی امپریالیسـتی آمریـکا(. متـن زیـر از کتـاب »مسـیح و جان ویـن« این 
پیونـد را بـه خوبـی ترسـیم می کنـد )در ضمـن بـه یاد داشـته باشـید که نویسـنده 
از عبـارت »اوانگلیـش« یـا »اوانگلیش هـای سـفید« اسـتفاده می کنـد ولـی عبـارت 

»فاشیسـت های بنیادگـرای مسـیحی« علمی تـر اسـت(:

»برای اوانگلیش ها، سیاسـت داخلی و خارجی دو روی یک سـکه اند. ناسیونالیسـم 
مسـیحی؛ یعنـی اعتقـاد بـه ایـن کـه آمریـکا ملـت برگزیـدۀ خـدا اسـت و بایـد به 
همیـن شـکل از آن دفـاع شـود، پیـش درآمـد پـر رنگی اسـت بـر مهاجرسـتیزی، 
حملـه بـه اقلیت هـای نـژادی و غیـر مسـیحیان. و مرتبـط اسـت بـا، ضدیـت آن ها 
بـا حقـوق همجنسـگرایان، بـا کنتـرل حمـل سـالح و حمایتشـان از مجازات هـای 
سـنگین بـرای مجرمـان، بـا موجه شـمردن اسـتفاده از خشـونت بیش از حـد علیه 
آمریکایی هـای سـیاه در موقعیت هـای اجـرای قانـون و بـا ایدئولـوژی جنسـیتی 
سـنتی. اوانگلیش هـای سـفید همـۀ ایـن موضوعـات متفـرق را به یکدیگـر متصل 
کرده انـد و نـخ تسـبیحی کـه همـۀ این هـا را متصـل و منسـجم می کنـد، تعهـد 
نوسـتالژیک آن هـا به مردانگِی نخراشـیده، پرخاشـگر و سـتیزه جوی سـفید اسـت. 
اقتـدار پـدر در خانـه ارتبـاط الینفکـی دارد بـا رهبـری قهرمانانه در صحنـه ملی و 

سرنوشـت ملـت بـه هـر دوی این هـا وابسـته اسـت.«  8

واقعیـت این اسـت که سرنوشـت بشـر خیلی سـاده می تواند وابسـته به طـرد کامل 
و درهم شکسـتن این ترکیب سـمی باشـد: ترکیب پدرسـاالری پرخاشـگر و میهن 

8- Jesus and John Wayne, the “Introduction.” 
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پرسـتِی آمریـکای مسـیحی سـفید. تحقـق این امـر، در گام بسـیار فورِی برخاسـتن 
توده هـا بـرای عملـی کـردن ضـرورت عاجـل سـرنگونی رژیـم فاشیسـتی ترامپ/
پنس فشـرده شـده اسـت و قدرتمندترین بیان آن بسیج گسـترده و متحدانۀ توده ای، 
بـه روش مسـالمت آمیز امـا پایـدار، در خیابـان و حول خواسـت سـرنگونی فوری 

این رژیم اسـت.

سیسـتم  سـرنگونی  بـه  وابسـته  نهایـت  در  امـر  ایـن  کل  همـه،  از  اساسـی تر 
سـرمایه داری- امپریالیسـم و ریشـه کن کـردن آن اسـت کـه بسـتر نشـو و نمـای 

اسـت. بـوده  کنونـی  حیرت انگیـز  فاشیسـم 
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مقالۀ پنجم

دربارۀ رابطۀ مستقیم میان پدرساالری و مردساالری و زن ستیزی با 
بنیادگرایی دینی، میهن پرستی و جنگ های ارتجاعی و امپریالیستی

 

بخش دوم
پدرساالری و میهن پرستی یا انقالب و پایان دادن به همه 

ستم ها؟*

3۱ ژوئیه 1 ۲۰۲۰ 

*  PATRIARCHY AND MALE SUPREMACY, OR REVOLUTION AND ENDING ALL OPPRESSION 
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همان طـور کـه قبـاًل )در سـخنرانی »رژیـم فاشیسـتی ترامپ/پنـس بایـد سـرنگون 
شـود؛ بـه نـام بشـریت حاضر به تـن دادن بـه آمریـکای فاشیسـت نیسـتیم؛ جهانی 

بهتـر ممکـن اسـت« 1( تأکیـد کـرده ام و تأکید دوبـارۀ آن مهم اسـت:

یـک خـط مسـتقیم »کنفدراسـیون« )ایالت هـای بـرده دارِ جنـوب آمریـکا( را بـه 
فاشیسـت های امـروز وصـل می کنـد. ارتبـاط مسـتقیمی میـان همـۀ عوامـل زیـر 
ال.جی.بی.تـی  از  نفـرت  و  آشـکار  انزجـار  سـفید،  برتری طلبـِی  دارد:  وجـود 
)دگرباشـان جنسـی( و زنـان، رد خودسـرانه و عمـدِی علم، شوونیسـِم نخراشـیدۀ 
»آمریـکا اول از همـه« و در بـوق و کرنـا کردن »برتـری تمدن غربی«، بـه کارگیرِی 
جنگ طلبانـۀ قـدرت نظامـی، از جمله اعالم آمادگـی و اشـتیاق و تهدیدهای عریان 

بـه اسـتفاده از سـالح های هسـته ای بـرای نابـود کـردن کشـورها. 

کریسـتین کوبـس دومِـز به طـور گسـترده ای پدیـدۀ بنیادگرایـی مسـیحی را مـورد 
بررسـی قـرار داده اسـت. ایـن بنیادگرایـی، نیـروی محرکـۀ فاشیسـِم امروز اسـت. 
او ایـن پدیـده را »اوانگلیـش گرایـی« )یـا مشـخص تر، »اوانگلیـش گرایِی سـفید«( 
می خوانـد و نشـان می دهـد کـه »ارتبـاط مسـتقیمی« میـان ایـن شـکل های سـتم 

وجـود دارد و نکتـۀ مهمـی را در ایـن مـورد بیـان می کنـد که:

»تعهدی نوسـتالژیک نسـبت به مردانگی سـفید سـتیزه جو، نخراشـیده و پرخاشـگر 
ماننـد نخـی آن ها را به هم پیوسـته و در یک کل منسـجم متصـل می کند. حکومت 
پـدر در خانـه به طـور الینفـک بـا رهبـری قهرمانانـه در صحنـه ملـی متصل اسـت 
و سرنوشـت ملـت بـه هر دو وابسـته اسـت.« )به نقـل از »مقدمه« کتاب »مسـیح و 

جـان وین«(

افـرادی مثـل لوئـی فراخـان، رهبـر »ملت اسـالم« و کسـان دیگـری از ایـن قماش 
هسـتند کـه اصرار می کننـد سرسـخت ترین مخالفین برتری طلبی سـفید می باشـند. 
در حالـی کـه مشـترکات زیـادی بـا فاشیسـت های مسـیحی دارنـد. از جملـه در 
زمینـۀ ضدیـت بـا علـم و روش علمـی و تبلیغ انواع و اقسـام افسـانه های مسـخره 

1-  The Trump/Pence Regime Must Go! In The Name of Humanity We REFUSE To Accept a 
Fascist America, A Better World IS Possible. Video of this speech by Bob Avakian is available 
at revcom.us. 
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و مزخـرف و تئوری هـای توطئـه و همچنیـن پافشـاری بـر همـان نـوع روابـط 
سـتم گرانه ای کـه فاشیسـت های مسـیحی مصمـم بـه تقویـت و تحمیـل آن هـا در 

هسـتند.  جامعه 

بـه بُعـد مهمـی از ایـن امـر خوب توجـه کنید: تـا زمانی که بـه برتری طلبـی مردانه 
بچسـبید و بـر آن پافشـاری کنیـد هرگـز نمی توانیـد برتری طلبـی سـفید را از بیـن 
ببریـد. اگـر بخواهیـد بـرای مقابله بـا »مردانگی سـتیزه جویانۀ سـفید« بـه »مردانگی 
سـتیزه جوی« سـیاه کـه در واقـع نسـخه ای از همـان چیـز، یعنـی نسـخۀ دیگری از 
برتری طلبـی مردانـۀ پدرسـاالر اسـت، متوسـل شـوید، هرگز قـادر به از بیـن بردن 

هیچ شـکلی از سـتم نخواهیـد بود.
و  سـتم گرانه  روابـط  کلیـۀ  میـان  مسـتقیمی«  »رابطـۀ  کـه  همان طـور  درسـت 
سـرکوبگرانه و شـیوه های تفکـر کـه برنامـه فاشیسـت های مسـیحی را بـه یکدیگر 
پیونـد می زنـد، وجـود دارد؛ بـه همـان ترتیـب، بـدون درهـم شکسـتن همـۀ ایـن 

حلقه هـا، هرگـز نمی تـوان هیـچ یـک از آن هـا را از بیـن بـرد.

درک عمیق تـر مسـاله بـه مـا نشـان می دهـد کـه: کل زنجیـره سـتم و جنایت هـای 
کمرشـکن علیـه بشـریت — برتری طلبِی سـفید، مردسـاالری، تبعیـض و بی رحمی 
علیـه ال جی بی تـی، سـلطۀ برتری طلبـی آمریکایـی و جنگ های امپراتـوری، مهاجر 
هراسـی، غـارت محیـط زیسـت – تمامـا و اساسـًا ریشـه در نظـام سـرمایه داری- 

دارند. امپریالیسـتی 

اگر بخواهید »سـوار ماشـین« سیسـتم شـوید و دنبال دریافت »سـهم عادالنۀ خود« 
از غنائمـی باشـید کـه سـرمایه داری- امپریالیسـتی آمریکایی از غارت کـرۀ زمین و 
اسـتثمار توده هـای مـردم در هـر گوشـۀ جهان به دسـت مـی آورد؛ یا اگـر دنبال آن 
باشـید کـه بـا حکام ایـن سیسـتم وارد »معامله« شـوید تـا موقعیت تبدیل شـدن به 
اربابـان و اسـتثمارگراِن جدیـد توده هـا را از آن خـود کنیـد، باید بدانید کـه این راه 

رهایـی نیسـت بلکـه راهی اسـت که بـه تقویت سـتم خدمـت می کند.
فقـط از طریـق انقـالب بـا هـدف سـرنگونی ایـن سیسـتم، یعنـی مغلـوب کـردن و 
ازهـم گسـیختن سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـتی و کلیۀ نهادهای سـتم و سـرکوب 
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خشـونت بـار آن و جایگزیـن کـردن آن ها با موسسـاتی کـه می توانـد در خدمت به 
رهایـی همـه بشـریت باشـد و انسـان ها را تبدیـل بـه متصدیـان شایسـتۀ کـرۀ زمین 
کنـد؛ فقـط از این طریـق باالخره می توان، هر شـکل از سـتم گری، غارت و اسـتثمار 

را پایان بخشـید.

Follow: @TheRevcoms 
Read: www.revcom.us 

Watch: youtube.com/TheRevComs
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در بخـش دوم از سـخنرانی »چـرا بـه یـک انقـالب واقعـی نیـاز داریـم و چگونـه 
واقعـًا می توانیـم انقـالب کنیـم« مسـتقیما در مورد ایـن که هدف همـۀ فعالیت های 
امـروز مـا باید مشـخصًا به سـمت اوضاع انقالبی باشـد بحـث کردم. ایـن رویکرد، 
کاربسـِت کمونیسـم نویـن اسـت کـه در چنـد دهـۀ گذشـته بـرای تکاملـش کار 
کـرده ام. در آن سـخنرانی و شـماری از آثـار دیگـر، در مـورد مشـخصات کلیـدی 
یـک اوضـاع انقالبـی بحـث کـرده ام. از جمله بـه وجود آمـدن مردمـی انقالبی در 
شـمار چنـد میلیـون نفـری در چارچـوب بحـران عمیـق کل سیسـتم. در ایـن جـا 

می خواهـم روی آن بخـش از سـخنرانی تمرکـز کنـم کـه می گویـم: 

الزم اسـت از آینـده )اوضـاع انقالبـی( بـه امـروز نـگاه کنیـم و ببینیـم بـرای ایـن 
کـه در آن زمـان بتوانیـم دسـت بـه نبـردِ همه جانبـه ای که ضـروری اسـت بزنیم و 
شـانس واقعی در شکسـت دادن نیروهای قدرتمند خشـن سیستم داشـته باشیم، چه 

چیزهایـی الزم خواهیم داشـت.1

1- متن سخنرانی »چرا نیاز به یک انقالب واقعی داریم...« به فارسی در وبسایت حزب کمونیست ایران 

)م.ل.م( و متن انگلیسی و ویدئوی این سخنرانی در وب سایت حزب کمونیست انقالبی آمریکا
Why We Need An Actual Revolution And How We Can Really Make Revolution
عـالوه بـر ایـن سـخنرانی، مبحـث مربـوط بـه عناصر کلیـدی یک أوضـاع انقالبـی، در شـمار دیگـری از آثار 

آواکیـان موجود اسـت.
به طـور مثـال، متن هـای زیـر از دو مقالـه بـاب آواکیان هسـتند: مقالـه ای تحت عنوان »شـصت هفتاد سـاله ها، 
نسـل های شـصتی و هفتادی و هشـتادی: معضل نسـل ها نیسـتند بلکه سیسـتم اسـت« و مقاله ای تحت عنوان 

»جـواب بـه مـارک روود دربـاره درس هـای دهۀ ۱9۶۰ و ضـرورت یک انقالب واقعی« اسـت.
اوضـاع انقالبـی صرفـا بحرانـی در جامعـه بـه معنـای عـام آن نیسـت بلکـه وضعیتـی اسـت کـه سیسـتم و 
قدرت هـای حاکـم، درگیـر بحرانـی عمیـق و حـاد هسـتند و میلیون هـا نفـر از مـردم نیـز حاضر نیسـتند قبول 
کننـد بـه سـیاق سـابق بـر آن هـا حکومـت شـود و مایـل و مصمـم هسـتند تـا جـان بـر کف ایـن سیسـتم را 
سـرنگون کـرده و سیسـتم و حکومـت نوینـی را جـای آن به وجـود آورند. مولفه هـای کلیـدی و عالئم بحران 
انقالبـی ایـن اسـت کـه بخـش بزرگـی از جامعه ماهیـت جنایت کارانه و نامشـروع خشـونت به کار برده شـده 
توسـط سیسـتم را همیـن گونـه کـه هسـت می بیننـد و این کـه درگیری میـان نیروهـای حکومت عمیـق و تیز 
می شـود و جـواب توده هـای مـردم بـه ایـن اختالفـات این نیسـت که بـه دنبـال این یـا آن بخـش از حاکمان 
سـتم گر بیفتنـد بلکـه جوابشـان ایـن اسـت که از ایـن وضعیت بـرای تقویـت نیروهای انقـالب اسـتفاده کنند.

*باب آواکیان اوضاع انقالبی را به این شکل نیز ترسیم کرده است:
اوضـاع انقالبـی چیسـت؟ ظهـور بحرانـی عمیـق و درگیری هـای حاد شـونده در جامعـه و در رژیـم و محافل 
حاکـم، به طـوری کـه آن هـا نمی تواننـد راهـی بـرای حـل ایـن تضادهـا چـه در جامعـه و چـه در میـان خـود 
بیابنـد - راه حل هایـی کـه اوضـاع را بـرای آن هـا بدتـر نکنـد و موجب تشـدید مقاومت بیشـتر مردم نشـود و 
هرچـه بیشـتر بـاور مـردم بـه »حـق آن ها بـه حکومـت« و »مشـروعیت« آن هـا در اسـتفاده از زور بـرای حفظ 
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در همانجـا و در ادامـه وارد بحـث در مـورد اصـول مهمی شـدم که بایـد راهنمای 
نیروهـای انقالبـِی درگیـر در چنیـن نبـرد همه جانبـه ای باشـد. این نبـرد همه جانبه 
هنگامـی آغـاز می شـود که شـرایط دسـت زدن بـه آن به وجود آورده شـده باشـد. 
اما، قطعًا، مسـالۀ مغلوب کردن نیروهای خشـن و قدرتمند سـرکوبگر این سیسـتم 
)و نیروهـای ضـد انقـالب متحـد بـا آن هـا(، حتـی در شـرایطی که اوضـاع به طور 
رادیـکال تغییـر یافتـه باشـد و حتـا در شـرایط مطلوب تـر شـکل گیری اوضـاع 
انقالبـی، یـک چالـش دشـوار و پیچیـده اسـت. بنابرایـن، حتـی اکنـون - کـه هنوز 
شـرایط الزم بـرای شـروع ایـن مبـارزۀ همه جانبه وجود نـدارد - ضروری و بسـیار 
مهـم اسـت کـه در زمینـۀ تکامـل تئـوری و مفهـوم اسـتراتژیک و اصـول مرتبط به 

آن، بـه تالش مـان ادامـه دهیم.

مبارزۀ کنونی علیه فاشیسم و نبرد همه جانبۀ آینده

بُعـد مهمـی از مسـاله را هنگامـی کـه در مـورد چالش هـای پیـش روی در مبـارزه 
علیـه رژیـم فاشیسـتی ترامپ/پنـس و »پایـۀ« آن صحبـت می کردم بررسـی کردم و 
گفتـم کـه چـه ارتباطی با هدف اساسـی انقـالب دارد برای سـرنگون کـردن کلیت 

سیسـتمی کـه ایـن فاشیسـم را تولید کرده اسـت. در آنجـا گفتم:

آنچـه فـوراً مـورد نیاز اسـت، یـک مبـارزۀ گسـترده علیه رژیـم فاشیسـتی ترامپ/ 
پنس و مقابلۀ مصممانه با »پایه ای« اسـت که در حمایت از آن بسـیج شـده اسـت 
ایـن مبـارزه بایـد بـه شـکلی جـدی و مطابـق بـا خطراتـی واقعـی که ایـن أوضاع 

نظـم را تضعیـف نکنـد؛ برنامه هـای »اصالح« سیسـتم کاماًل آبروباخته شـده و قادر نیسـتند مانع از تشـخیص و 
دیـده شـدن بی کفایتـی عمیـق و بی عدالتی غیرقابل تحمل کل سیسـتم توسـط شـمار فزونتری از مردم شـوند؛ 
کسـانی کـه در جامعـه و همچنیـن در طبقـه حاکم، تالش می کنند سیسـتم موجـود را نگاه دارند بـا وجود هار 
بـودن امـا در موضـع دفاعی سیاسـی قـرار گرفته باشـند؛ میلیون هـا نفر فعاالنـه به دنبـال تغییر رادیکال باشـند 
و مصمـم باشـند کـه بـرای آن بجنگنـد، مایـل باشـند تا همـه چیز را وسـط بگذارند تا ایـن نبرد پیروز شـود و 
بـه دنبـال نیرویـی هسـتند کـه آنـان را در انجام ایـن راه رهبری کند؛ و هسـته مسـتحکمی مشـتمل بـر هزاران 
نفـر حـول رهبریـت نیروی پیشـاهنگی که دارای افق و روش، اسـتراتژی و نقشـه اسـت - و دارای رشـته های 
پیونـد تعمیـق یابنـده در میـان توده هـای مردم اسـت - متحد شـده باشـد تـا به واقع نبـرد برای شکسـت دادن 
و از هـم گسـیختن نیـروی سـرکوب سیسـتم موجـود و سـاختار قـدرت آن را رهبـری کند و سیسـتم انقالبی 
نوینـی را ایجـاد کنـد کـه می توانـد ابـزاری را به دسـت مـردم دهد که جامعـه را با هـدف محو هر گونه سـتم 

و اسـتثمار به طـور بنیادین تغییـر دهند.
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در بـر دارد انجـام شـود: از یـک طـرف نبایـد دنبـال آغـاز خشـونت بـود ولـی از 
طـرف دیگـر نبایـد با اعمال فاشیسـت ها ترسـید و تسـلیم شـد. و در فعالیت برای 
دسـتیابی بـه راه حـل اساسـی، مبـارزه ضـد فاشیسـتی را باید بـه عنوان بخشـی از 
شـتاب بخشـیدن یـا »تسـریع« تکامـل اوضـاع انقالبـی انجام دهیـم تا نقطـه ای فرا 
برسـد کـه امـکان انجـام انقـالب و دسـت زدن بـه نبـرد همه جانبـه را بـه دسـت 
آوریـم و سـرانجام بتوانیـم کل ایـن سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـم را بـا تمـام 
وحشـت هایی کـه تـا کنـون بـرای توده هـای بشـریت بـه وجـود آورده اسـت )و 
اگـر اجـازه دهیـم کـه به زندگـی اش ادامه دهد دهشـت های بیشـتر و بدتـری را به 
وجـود خواهـد آورد( تمـام کنیم. این وحشـت ها کامـاًل غیر ضروری اند و اسـاس 

و امـکان ایجـاد یـک جهـان بنیـاداً متفاوت و بـه مراتـب بهتر بوجـود دارد.2

تسـریع و آماده سـازی بـرای مبـارزۀ انقالبـی نهایـی بایـد مطابـق اصـول پایـه اِی 
انقـالب کـه در 5-۲-۶ فشـرده شـده اسـت پیـش بـرود و دارد بـر ایـن مبنـا پیش 
مـی رود، از جملـه نکتـۀ ششـم از شـش نکتـۀ مـورد توجـه بـرای انقالب کـه این 

است:

مـا در حرکـت بـرای سـرنگونی واقعـی این سیسـتم و باز کـردن راهی کامـاًل بهتر 
ورای نزاع هـای مخـرب و شـریری هسـتیم کـه امـروز میان مـردم جریـان دارد. از 
آنجـا کـه مـا جـدی هسـتیم، در این مرحلـه خشـونت را آغـاز نمی کنیـم و با همۀ 

خشـونت هایی کـه علیـه مـردم و در بین مـردم اسـت مخالفیم.3

در عیـن حـال، قابـل توجه اسـت کـه تهدیدهـای مربوط به خشـونت و خشـونت 
واقعـی توسـط اراذل و اوبـاش فاشیسـت کـه اغلـب تـا بـه دندان مسـلح هسـتند، 

2- Bob Avakian On Civil War And Revolution

ــتی؛  ــتم سرمایه داری-امپریالیس ــرف سیس ــق و مع ــاد عمی ــج تض ــف«: پن ــه »5 توق ــاره دارد ب 3- 5-۲-۶ اش
ــای  ــد، جنگ ه ــارت می کن ــط زیســت را غ ــد، محی ــتم می کن ــردم س ــه م ــن سیســتم ب ــه ای ــی ک ــج طریق پن
ناعادالنــه پیــش بــرده و دائمــًا مرتکــب جنایــت علیــه بشــریت می شــود. عــدد ۲ اشــاره دارد بــه دو انتخابــی 
کــه آواکیــان فرمولــه کــرده اســت: »مــا دو انتخــاب بیشــتر نداریــم: یــا بــا ایــن وضعیــت بــه زندگــی ادامــه 
ــه آن  ــروط ب ــم مش ــده ای می کنی ــن آین ــی در چنی ــه زندگ ــوم ب ــم محک ــدی را ه ــل های بع ــم و نس می دهی
کــه آینــده ای در کار باشــد یــا ایــن کــه انقــالب می کنیــم! عــدد ۶ اشــاره دارد بــه شــش نکتــه مــورد توجــه 

بــرای انقــالب. تشــریح کامــل این هــا را در وبســایت حــزب کمونیســت انقالبــی آمریــکا
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نتوانسـته مـردم را از اعتـراض بـه حـق علیـه نژادپرسـتی نهادینـه و تـرور پلیـس 
بترسـاند و در حقیقـت حتـی مـواردی نیـز بـوده اسـت کـه گروه هـای منضبطی از 
سـیاهان بـه میـدان آمده انـد تا روشـن کننـد در برابر حمـالت ایـن اراذل و اوباش 
فاشیسـتی از معترضیـن دفـاع خواهنـد کـرد. و مهـم اسـت کـه مـوارد زیـر را بـه 
وضـوح بـه خاطـر بسـپارید، بـه ویژه بـا توجه بـه تهدیـدات و تمایل به خشـونت 
اراذل و اوبـاش فاشیسـتی کـه به تجمعـات اعتراضی حمله کرده انـد و حتی به طور 
مسـلحانه بـه سـاختمان های دولتی حملـه کرده انـد. در همان بخش دوم سـخنرانی 

: گفتم

»در حـال حاضـر، مختصـات زمینـی }میدانـی{ کـه انقـالب بایـد در آن پیش برده 
شـود، تـا حـد زیـادی توسـط تضـاد میـان بخش هایـی از جامعـه کـه حامـی ایـن 
رژیـم هسـتند و بخش هایـی کـه طبق افق هـای گوناگـون و متفاوت بـا آن مخالفت 
می کننـد، شـکل گرفتـه اسـت. احتمـاالً، این تضـاد حاد خواهـد شـد و می تواند به 
درگیـرِی خشـن هـم برسـد. به هر حـال، در چارچـوب مبـارزه ای تمام عیـار میان 

انقـالب و ضـد انقـالب، عامل برجسـته ای خواهـد بود.«4

در راسـتای آنچـه در آنجـا گفته شـد، حتی ممکن اسـت که »تضاد بیـن بخش های 
جامعـه کـه ایـن فاشیسـم را حمایـت می کنـد و افـراد مخالـف آن« در مقطعی حاد 
شـده و همـراه بـا افزایـش و تشـدید سـایر تضادهـای کلیـدی، منجر به )یـا تبدیل 
بـه( درگیـری همه جانبـه شـود. این درگیـری همچنین ممکن اسـت بـر بخش های 
مختلـف مـردم، در موسسـات مختلـف، تاثیر بگـذارد و آن ها گرایش پیـدا کنند )یا 

قانـع شـوند( که همراه شـوند.

درهم شکستن »محاصره و سرکوب«؛ به جلو راندن نبرد انقالبی

معذالـک، بـا ایـن همه، بسـیار محتمل اسـت، هنگامی کـه اوضاع انقالبی سـرانجام 
ظهـور کـرد و مبـارزۀ همه جانبـه بـه راه افتـاد — اصلی تریـن تقابـل انقـالب بـا 

4- این نقل قول از سخنرانی »چرا نیاز به انقالب واقعی داریم و ...« است که در مقاله زیر هم آمده است:
 Bob Avakian On Civil War And Revolution
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»نیروهـای نهادینـۀ طبقه حاکمـۀ قدیمی« خواهد بـود، هرچند که تقریبـًا با اطمینان 
می تـوان گفـت کـه این نبرد شـامل عنصـر مهمی از »جنـگ داخلی میـان دو بخش 
از مـردم« خواهـد بـود و با جنگ میـان نیروهای انقالبـی و »نیروهـای نهادینۀ طبقۀ 

حاکمـۀ قدیـم« تداخـل کرده و بـر آن تاثیر خواهد گذاشـت.5

بـا توجـه بـه این مسـاله، آن چـه را در نقـل قول زیر می آیـد باید به حسـاب آورد، 
حتـا بـا وجـود آن کـه از نقطـه نظـر نیروهای ضـد انقالبی نظـم کهنه و سـرکوبگر 

بیان شـده است:

»تنهـا راه ]بـرای ضـد انقـالب[ جهـت بـه دسـت آوردن کنتـرل الزم، عبارتسـت 
از مسـتقر کـردن سـربازان در میـان غیـر نظامیـان هـر هفـت روز هفتـه و هـر ۲4 
سـاعت شـبانه روز. عملیـات دوره ای »پاکسـازی« یـا »پیگـرد و سـرکوب« حتـا 
اگـر توسـط نیروهـای ضـد شـورش و بـه همـان بی رحمـی نازی هـا انجام شـود، 
شکسـت می خـورد زیـرا غیرنظامیـان می داننـد کـه شورشـیان بالفاصلـه پـس از 
عزیمـت سـربازان برمی گردنـد و از هر کسـی که با سـربازان همکاری کرده اسـت 
انتقـام وحشـتناک می گیرنـد. مـردم فقـط زمانـی از حکومـت حمایـت می کنند که 
حمایـت از حکومـت کـم خطرتـر از حمایـت از شورشـیان باشـد. بـرای همیـن، 
هـدف عبارتسـت از سیاسـت های جمعیت -محـور کنترل مردم و نـه جلب محبت 
و سپاسـگزاری آن هـا. همان طـور کـه جان پـل وان، مشـاور معـروف آمریکایی در 
ویتنـام جنوبـی گفـت، »امنیـت ممکـن اسـت ده درصـد یـا نـود درصد از مشـکل 
باشـد. در هـر دو حالـت، ده درصد اول یا نود درصد اول اسـت. بـدون امنیت هیچ 

کاری دوام نخواهد داشـت.«6

ایـن بیانیـه، امـور را به شـکلی کاماًل تحریـف و وارونه نشـان می دهـد. باید گفت، 

5- این نقل قول از سخنرانی »چرا نیاز به انقالب واقعی داریم و ...« است که در مقاله زیر هم آمده است:
 Bob Avakian On Civil War And Revolution

ــون. نقــل  ــا کن ــان باســتان ت ــخ حماســی جنــگ چریکــی از زم ــی، تاری ــوت، ارتش هــای نامرئ 6- مکــس ب
قــول از فصــل آخــر ص 5۶3

Max Boot, Invisible Armies, An Epic History of Guerrilla Warfare from Ancient Times to the 
Present (Liveright Publishing, 2013). The quote here is from the concluding chapter, “Impli-
cations” (p. 563),



مجموعۀ مقاالت باب آواکیان 2020 8۰

نیروهـای انقالبی نیسـتند کـه مرتکب خشـونت جنایت کارانه علیـه توده های مردم 
می شـوند. بلکه، نیروهای نظامی که برای حفظ سیسـتم سـتم گرانه و اسـتثمارگرانۀ 
سرمایه داری-امپریالیسـم می جنگنـد دسـت بـه خشـونت جنایت کارانـه علیه مردم 
می زننـد تـا آن هـا را مرعـوب و وادار بـه حمایـت از ضـد انقالب کننـد. برخالف 
نیروهـای نظامـِی سیسـتم، نیروهـای رزمنـدۀ انقالبی، با قطـب نمای اصـول پایه ای 
کمونیسـم نویـن حرکـت خواهنـد کـرد و بـرای جلب حمایـت مـردم از روش ها و 
رویکـردی اسـتفاده خواهنـد کرد کـه از اهـداف رهایی بخش سرچشـمه گرفتـه و با 
آن مطابقـت دارد. امـا، علیرغـم دیـدگاه ارتجاعـی و تحریف هـای نویسـندۀ گفتـۀ 
فـوق، بایـد بـه حرفـش توجـه کـرد چـون نکتـه ای بسـیار مهـم را طـرح می کنـد 
کـه مـا بایـد پیامدهـای آن را در رویکـرد اسـتراتژیِک نیروهای انقالبی به حسـاب 

آوریم.

یعنـی، الزم اسـت آن چـه را در پاییـن می آورم در رویکرد اسـتراتژیک اساسـی که 
در بخـش دوم سـخنرانی »چـرا بـه یک انقـالب واقعی نیـاز داریم و چگونـه واقعًا 
می توانیـم انقـالب کنیـم« بحـث شـده اسـت شـامل کنیـم، به عنـوان پایـه ای برای 
پیـروز شـدن )و در واقـع مغلـوب کـردن آن ها( در شـرایط آینده ای کـه یک بحران 

عمیـق انقالبـی و مـردم انقالبـی در میلیون هـا نفر ظهـور کند: 

الزم بـه تأکید بیشـتر بر این نکته اسـت اسـت که محـدودۀ نبرد انقالبـِی همه جانبه 
بایـد سراسـری باشـد و نیروهـای انقالبی، از ابتدا یا خیلی سـریع پس از شـروع، در 
بسـیاری از مناطق مختلف کشـور، دژهای پشـتیبانی را سـازماندهی کرده باشـند – و 
تـوان آن را داشـته باشـند که در بسـیاری از مناطق مختلف کشـور هم زمـان یا پیاپی 
در سراسـر کشـور، عمـل کننـد )و از عملیاتـی کـه مکـرر و پـی در پی در سراسـر 
کشـور رخ می دهـد تاثیـرات یـک پدیده “پـاپ کورنـی” را ایجـاد کننـد(، با هدف 
مقابلـۀ مؤثـر بـا »محاصـره و سـرکوب« انقـالب به دسـت ضد انقـالب، و بـه ویژه 
ممانعـت از ایـن کـه ضـد انقالب بتوانـد نیروهایـش را علیـه انقالب متمرکـز کند و 
مهم تـر از آن، ممانعـت از ایـن کـه بتوانـد مناطقی را کـه دژهای حمایـت از انقالب 
هسـتند اشـغال کنـد. )هرچنـد ایـن دژهـای پشـتیبانی از انقـالب، آشـکارا توسـط 
انقـالب کنتـرل و اداره نمی شـوند. بـه ویـژه در مراحل اولیـۀ نبرد همه جانبـه. با این 
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وصـف، بایـد از اشـغال آن ها ممانعـت کرد(.

در بخـش دوم سـخنرانی »چـرا بـه یک انقـالب واقعی نیـاز داریم و چگونـه واقعًا 
می توانیـم انقـالب کنیـم« در زمینـۀ رویکـرد اسـتراتژیک و اصولی بحـث کردم که 
بایـد به کار بسـته شـوند تـا بتوانیم نبـرد همه جانبـه را، در مطابقت بـا جهت گیری 
اساسـی و اهـداف انقـالب، در زمانـی کـه شـرایِط امکان پیـروزی به وجـود آورده 
شـده باشـد، بـه موثرتریـن وجه ممکن پیـش ببریم. آن چـه در باال گفتـم، می تواند 

تکامـل بیشـتر و مهمـی در رابطه با این مسـائل باشـد.

در عیـن حـال، بایـد بـه شـدت تأکیـد کـرد اگـر »یک نیـروی پیشـاهنگ سـازمان 
یافتـه« وجـود نداشـته باشـد، هیـچ یـک از ایـن مـوارد ممکـن نخواهد شـد و حتا 
ممکـن اسـت در صـورت بـروز بحرانـی عمیـق در جامعـه ایـن بحران بـه طریقی 
منفـی و حتـا بسـیار منفـی و فاجعـه بـار حـل شـود: »نیـروی پیشـاهنگ سـازمان 
یافتـه ای کـه دارای چشـم انداز و روش، اسـتراتژی و نقشـه باشـد و از رشـته های 
پیونـد عمیـق و در حـال گسـترش در میـان توده هـا برخـوردار باشـد، تـا بـه واقـع 
نبـرد بـرای مغلـوب و منهزم کـردن نیروی خشـن سـرکوب گر سیسـتم موجود را 
رهبـری کنـد و سیسـتم انقالبـی نوینی ایجـاد کند که ابزاری در دسـت مردم باشـد 
تـا توسـط آن بتواننـد جامعـه را بـا هدف نابودی سـتم و اسـتثمار به طـور رادیکال 

دهند.« تغییـر 

چالـش و هـدِف حیاتـِی فوری برای همه کسـانی که تشـنۀ به دسـت آوردن شـانس 
ایجـاد جهانـی بنیاداً متفاوت بسـیار بهتر هسـتند این اسـت: به وجود آوردن جنبشـی 
بـرای انقـالب که سـازمان یافته باشـد و شـمار آن نـه فقط صدهـا نفر بلکـه هزاران 
نفـر باشـد؛ و تعـداد فزاینـده ای از مـردم بـه درک پایـه اِی علمـی از نیـاز و امـکان 
انقـالب برسـند و ایـن درک مبتنـی بـر کمونیسـم نویـن باشـد؛ و ایـن مـردم به طور 
کنکـرت بـا یکدیگـر بـرای عملی کـردن اسـتراتژِی ارایه شـده در »چرا نیـاز به یک 
انقـالب واقعـی داریـم ….« فعالیـت کننـد و اوضـاع را بـه سـمت اوضـاع انقالبی 
»تسـریع« کـرده و آمـاده شـوند تا هنـگام پخته شـدن اوضـاع انقالبـی از آن فرصت 

اسـتفاده کـرده و میلیون هـا نفـر را رهبـری کنند.
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