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جنون فاشیستی و بیمار عقلِی  بارۀ:باب آواکیان در
 جدید« دو منسوخ»یک «: حساسجماعت »

 2021مه  10

 ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران )م ل م(

تفاده ا اسبچند سال پیش، به یکی از اصلی ترین تقابل های جهان امروز اشاره کردم و 

مک ورلد/  علیهجهاد اسم این تقابل را گذاشتم:  1بنیامین باربراز عنوان کتابی به قلم 

مک "به تروریسم بنیادگرای اسالمی اشاره دارد و  "جهاد"در این جا  2.مک کروسید

م غرب به امپریالیس}به فارسی: جهانگشایی/جنگ صلیبی جهانی{  "ورلد/ مک کروسید

یحی برتری تمدن مس"جهانی شده و حس مسموم  که به طور فزاینده ایاشاره دارد 

 را به جهان تزریق می کند. همانطور که در آن زمان نوشتم: "غربی

 منسوخ قشر تاریخاًما شاهد تقابل دو جهاد و مک وورلد/مک کروسید در تقابل میان 

 حاکم بر سیستمدیگری و است در میان بشریت تحت استعمار هستیم که یکی قشر

ما ارزند، همان حال که با یکدیگر ضدیت می ودر این دو قطب ارتجاعی، . امپریالیستی

 کنید، سمت گیری "منسوخ ها"اگر با هر یک از این می کنند. پس،  تقویتهمدیگر را 

 3در نهایت موجب تقویت هر دو طرف می شوید.

 موجود در جهانِ تحرکاتبرای درک بسیاری از است و این یک فرمول بندی بسیار مهم 

جدید هم سربلند کرده است که « دو منسوخ»یک  ،عالوه بر آناما مناسب است. مروز ا

از  جنون فاشیستی و آنهم ت متحده آمریکا بسیار برجسته استبه خصوص در ایاال

 .از سوی دیگر است 4«حساس» جماعت و بیماری عقلیِ یکسو
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ه مثابه نیروی فاشیسم بنوشته و صحبت کرده ام که من قبال، به طور گسترده 

استقرار دیکتاتوری  شهدف و --تالش می کند قدرت را به دست بگیردقدرتمندی که 

سرکوب سرمایه داریِ بدون نقاب و آشکار، تحریف و لگدمال کردن حاکمیت قانون و 

روابط استثمارگرانه و  و هرچه افراطی تر کردن همینحقوق توده های مردم ۀ وحشیان

خطر تخریب محیط زیست و و افزایش امپریالیسم -داری ستم گرانۀ سیستم سرمایه

شرورانه مجنون وار و  – ، استجنگ هسته ای که موجودیت انسان را تهدید میکند

نیز دیگری  عقلیِ یبیماراما  .دست به تحریف ضد علمی واقعیت و حقیقت  می زند

عه در سیاست و جام جدیوجود دارد که در حال تبدیل شدن به یک نیروی مخرب 

نابود کردن هر کس و هر چیزی است که در فزاینده برای و آنهم تالش های  است

رفوزه می شوند و این  «یتحساس»استانداردهای این جماعت در مورد « آزمون»

شاهد هستند. ضد تاریخی و ضد علمی مُثله شده، دلبخواهی و اغلب  استانداردها

 مثالً یک هنرمندرشد می کند.  تصاعدیبسیاری از این موارد هستیم که تعدادشان 

به جای این که ی در افشای ستم بر مردم سیاه، تولید می کند. اما، قدرتمنداثر سفید 

ی که در درک این ستم و مبارزه با آن ادا کرده است قدردانی شود به خاطر سهماز او 

به ا ظاهر --و مورد حمله قرار می گیرد  زده می شود« استعمار فرهنگی»به او اتهام 

این کرده است. « تصاحب»که افشاگری در مورد این ستم و مبارزه علیه آن را علت این 

اگر این نوع  اشاره کرده اند،نیز همانطور که دیگران گی و بدتر از دیوانگی است. دیوان

فقط افرادی که شود اصرار ده و منطقی اش پیش برده ش انتهایتا  «سیاست هویتی»

خودشان را  چیزآن که مستقیماً چیزی حرف بزنند در مورد ع شروتوانند به طور ممی 

ت ها، شاهد پایان آفرینش ادبی و هنری و ، در کنار سایر جنایآنگاهکرده باشند،  تجربه

کار به طور کلی، این یا حداقل، ضربات جدی به آن و محدود شدنش خواهیم بود. 
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مشتاق زیستن در آن هستیم، نوع جامعه ای که آن و ستم آسیب بزرگی به مبارزه علیه 

 دائماًاز کنترل ،  یروس خارجِوانند است اما مدیوانگی خطرناک یک این وارد می کند. 

هرچه افراطی تر اهر می شود، یافته ظجهش خاصِ شکل های در در حال رشد است 

  به شدت دور می شود. عقالنی به واقعیت و از رویکرد شده 

که سمی و منحط  «حذففرهنگ »...  ستم مبارزۀ واقعی علیه بی عدالتی و

 است

« ها و اصول یک خیزش زیبا: درست و نادرست، روش»در مقاله ام تحت عنوان 

روندهای مختلفی را که تابستانِ گذشته در خیزشِ توده ایِ ضد ترور پلیسی و 

مشهود بود را بررسی کردم و بر این نکات اساسی در مورد  ،شده نژادپرستی نهادینه

ر رابطه با هر پدیدۀ معین )مثال، اهمیت اساسی دارد که د»اصول تأکید کردم:  روش و

تشخیص دهیم ( آن را پرنسیپال)جنبۀ  عمدۀیک سیستم، یک جنبش، یک فرد( جنبۀ 

در هر زمان مشخص و به طور کلی تعریف می را ماهیت آن زیرا جنبۀ عمدۀ هر پدیده، 

علیه ای های قهرمانانه  شورشهر یک که  5نبه عنوان مثال، نات ترنر و جان براو .کند

بسیار مذهبی رهبری کردند )شورش هایی که در نهایت شکست خوردند( را برده داری 

، اشتباه شمردن مذهبی ینمتعصبعنوان نمونه ای از به را هر کدام از آنها و  بودند

 دینی آنها در خدمت مبارزه با اصلی ترین )فاحش ترین( شکل نیست. اما تعصب

بردگی بود. ما نمی توانیم نات ترنر یا جان براون را  ، یعنیاستثمار و ستم آن زمان

ها الزم است  دادند که برای از بین بردن همه ستممی محکوم کنیم زیرا آنها تشخیص ن

پیگیر اتخاذ یک روش و رویکرد علمی ند و را کنار بگذار یهای ذهنی دینو بند قید

ها را نکوهش کنیم که چرا علیه آن چه امروز سیستم کنند. همچنین نمی توانیم آن

عمدۀ ستم و استثمار است و توده های بشریت را محکوم به رنج های وحشتناک کرده 
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، زیرا در زمان آنها، مبارزه نمی کردند. امپریالیسم-سرمایه داریاست، یعنی سیستم 

امپریالیستی و -داریسیستم سرمایه الغای ۀ مقابل پا، ل)هنوز( تعیین کننده ترین مسا

 بود. آشکار برده داریِسیستم نبود بلکه الغای پایان دادن به همه روابط استثمار و ستم 

عمده )پرنسیپال( جنبه بود آن تضاد عمده )پرنسیپال( که با آن می جنگیدند و  این

 .هرچند که دارای برخیبود مثبت، بسیار آنها در قیام علیه برده داری انجام دادندآنچه 

به رهبری نات  ی کهشورشفکت که در )از جمله این بودند مشخص  ۀکاستی های ثانوی

  .6را هم کشتند( ، آنها نه تنها بزرگساالن بلکه فرزندان خانواده های برده داربود ترنر

فرهنگی سرطانی است که تحت لوای cancel culture « حذففرهنگ »

« یک قیام زیبا»ارد. در همان مقالۀ روش ها و اصول مهمی را زیرپا می گذ« یتحساس»

 ،غلط و درستچیزهای خط تمایز میان  به این فکت اشاره کردم که در بعضی موارد

مواردی که باید مورد تأیید قرار گیرند و مواردی )مانند بناهای تاریخی  تمایز میان

ه و فورا قابل مشاهد ،و برداشته شوند تقبیح شده کنفدراسیونِ برده دار( که باید 

 حساسجماعت »در بسیاری موارد وضعیت پیچیده تر است. اما اما،  تشخیص است.

پیچیده تر است را رد است و آن چه  بالفاصله روشن تمایز میان آن چه « حذف فرهنگ

علمی و کلنجار رفتن با  گفتمان منطقی و کاوش جدیِوارد  ندو حاضر نیست ندنمی ک

ه جای این کار، بر مبنای آن . آنها بچیده باشندواقع پیبه ممکن است مسائلی شوند که 

 wokeness « یتحساسسیاست هویتیِ » قواعد اساسیِبه عنوان لحظه آن چه در 

Identity Politics  ،دست به واکنش های عصبی می زنند.تعیین کرده اند  

وقتی » تأکید کردم: «ای بشریت بر پایه ای علمیبر امید»مقالۀ همانطور که من در 

، باید پاسخگو باشد. اما ستمرتکب جرم واقعی و عمل خشم برانگیز شده ای کس

افراد نگاه کنیم و ببینیم جنبۀ عمده و تعیین  یهمچنین الزم است به منحنیِ زندگ
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کنندۀ زندگی شان چه بوده است. آیا  اشتباهاتی که مرتکب شده اند، یا حتی کار واقعاً 

را د، جنبه اساسی و خصلت نمای زندگی شان وحشتناکی که در مقطعی انجام داده ان

ن چه تبدیل به خصلت نمای زندگی و آیا تغییر واقعی کرده اند و آ؟ تشکیل می دهد

شان شده است امور مثبتی است که انجام داده اند و مسیر کلیِ مثبتی است که در 

« کردن حذف»تفاوت هست میان رویکرد بسیار غلط و مضر  زندگی پیشه کرده اند؟

محکومیت در حوزه و صرفا افراد و محکوم کردن آنها )حتا اگر محکومیت قضایی نباشد 

( با رویکرد پاسخگو کردن افراد به خاطر ارتکاب اعمال ستم گرانه و باشد افکار عمومی

. )و خشم برانگیز و هم زمان نگاه کردن به کلیت منحنی و محتوای اصلی زندگی شان

محاکمه در رسانه ها و »غالباً از طریق  غلط ین رویکردماجرا وقتی بدتر می شود که ا

دادرسی و حتا هرگونه چشم انداز آنکه بدون تقویت می شود،  «رسانه های اجتماعی

این  وجود داشته باشد و بایا هرگونه تالش واقعی برای رسیدن به حقیقت، تظاهر به آن 

و طرد برای محکوم کردن  صرف ییک ادعاگویا  کهمشتعل می شود تصور خطرناک 

مختلف اشتباه تمایز مختلف و درجات انواع نیازی نیست میان افی است و دائمی افراد ک

  7قائل شد و به تناسب برخورد کرد(

عۀ جام در جهان امروز بدون حاکمیت قانون، هیچ باید گفت و تاکید بسیار کرد که،

انون قاکمیت دادرسیِ قانونی، ح فرآیندبدون د وجود داشته باشد؛ عادالنه ای نمی توان

و ) ممکن نیستقانونی بدون پیش فرض برائت ممکن نیست؛ و هیچ فرآیند دادرسی 

ه بکه در این جامعه است(.  آنطورنه مضحکه،  و -ئت باید واقعی باشد این فرض برا

مهوری جقانون اساسی »در به ویژه و از جمله نوین، در کمونیسم است که  همین دلیل

  8.امبر این اصول تاکید بسیار گذاشته « در آمریکای شمالینوین یستی سوسیال
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اکمه مح» همچنین باید گفته شود که هیچ عدالتی نمی تواند وجود داشته باشد اگر که

ی نی تلقدادرسی قانوفرآیند معادل یا جایگزین « رسانه ها و رسانه های اجتماعی در

ام نه صوصاً در مواردی که اقامۀ اتهخ -- آسیب بزرگی وارد خواهد شد . این کار،شوند

این  تی اگراست، ح« مردم عادی»علیه نمایندگان قدرت دولتی، مانند پلیس، بلکه علیه 

های  رسانه ودر رسانه ها محاکمه »ها افراد ثروتمند و/ یا مشهور باشند. با این حال 

 می شود و هیچر جایی که صرفِ اتهام به مثابه اثبات تقصیر تلقی د --« اجتماعی

 سمیتتناسبی در آنها وجود ندارد )و حتی گاهی مواجه با این هستیم که از به ر

مان هتحقیق جدی و صمیمانه امتناع می شود( شناختن یا پذیرش نتایج یک فرآیند 

برایش هورا می کشند و به کار می « حذففرهنگ  حساسجماعت »چیزی است که 

 جیه میهدف وسیله را تو» م فوق العاده مضرِمفهو، نسخۀ دیگری است از . اینبرند

س پمحقانه باشد یا فرض گرفته می شود که محقانه است، اگر هدف یعنی، ) «کند

 اطعانهین ق. کمونیسم نو(استفاده از هر وسیله ای برای رسیدن به آن توجیه پذیر است

یک  را رد می کند و هرکس که خواهان}هدف وسیله را توجیه می کند{ این مفهوم 

 جامعۀ واقعا عادالنه است باید آن را رد کند.

که  --اما این نوع دیوانگی زمانی رخ می دهد که تنگ نظری و بدبینیِ خرده بورژوایی 

مشخصه اش خشم )واقعی یا مصنوعی و مد روزی( علیه بی عدالتی اجتماعی و هم 

ک جامعه واقعاً زمان بی اعتنایی یا ضدیت صریح با هرگونه تالش واقعی برای ایجاد ی

عادالنه است و خصلتی است که اغلب توسط نیروهای بورژواییِ حاکم شکل داده شده و 

تبدیل به تعصب افراطی شده و رابطه اش با رویکرد و  --مورد استفاده قرار می گیرد 

روش عقالنی و علمی منفصل گشته و در ضدیت با آن قرار می گیرد. و کل ماجرا به 

فردگرایی افراطی که در سراسر جامعه ترویج می شود و یکی از  علت نفوذ قدرتمند
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 ورزش»دیگران است )که تبدل به یک « تخریب»مولفه های سمی آن تالش دائم برای 

 بدتر می شود.شده است( « ملی

د، در درجه اول افراد را آماج قرار می دهکه  «حذففرهنگ » آنمیان، این در 

اقعی رزه وکم اهمیت جلوه دادن و عدم مباو  گرفتن رویکردی است که تمایل به نادیده

نمی  می باشد. که ریشه و منبع عمیق این ستم هادارد علیه نهادها و کل سیستمی 

ه بدر پیش نمی گیرد، اما کل سیستم را « حذف»هدف گویم که این رویکرد هرگز 

 ندرت چنین تمایلی دارد.

جای  هبکه « تیحساس»یعنی، نوعی است. « حساسسرمایه سازیِ »همۀ اینها تبارزات 

به  ومی کند  تلقی« سرمایه»آن ستم و مبارزه با آن را  ستم،از بین بردن مبارزه برای 

 . است« اهرم نفوذ»به عنوان از آن بر آن و استفاده « مالکیت»دنبال اعمال 

ا در این ج }بنیادگرایی اسالمی و امپریالیسم{ اصلی« دو منسوخ»ر ضمن، باید مشابه د

جدید، خطر بزرگتر « دو منسوخ»طرفین این مهم است تشخیص دهیم که یکی از هم 

می زند. واضح است که خطر بسیار بزرگتر، جنون فاشیستی یشتری است و ضرر بسیار ب

اصلی، در « دو منسوخ»مانند  درستاما، «. حساسجماعت »عقلیِ  یاست و نه بیمار

در عین حال هم مخالفت می کنند، حتا وقتی با طرفین  ،جدید هم« دو منسوخ»

با این دینامیک نیز باید از طریق رد کردن و مخالفت  موجب تقویت یکدیگر می شوند.

عقلیِ  یانکار می کنند، بیمار)و کسانی که  گسست کرد.« دو منسوخ»با هر دو طرف 

و به جای  یک مشکل واقعی و جدی است« حذففرهنگ »و « حساسجماعت »

صرار می کنند که اینجا فقط با پاسخگو کردن خاطیان مواجهیم، تشخیص این معضل ا

در واقع حاضر نیستند به واقعیت نگاه کنند یا جدا واقعیت را تحریف می کنند.  در این 

سعی کرده اند تروریسم بنیادگرای قالبی هستند که « چپ گرایان»شبیه زمینه، اینها 
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دهند و حتی در برخی موارد سعی زیبا جلوه « اسالم سیاسی»توصیف اسالمی را با 

 قلمداد کنند(.امپریالیسم غربی  آن را به عنوان یک نیروی مثبت علیه کرده اند

ه برای و انقالبی ک - در احتضارمرگ سیستم  کشمکش -جدید  "دو منسوخ"

 فوراً الزم است آن سرنگونی

 -وین ن الًیک سال جدید، نیاز فوری به یک جهان کام»در بیانیه ای که تحت عنوان 

ن میا هکبه مناسبت سال نو دادم، به این فکت اشاره کردم « برای رهایی همه بشریت

وجود متفاوت بسیار  «سیاست هویتی» حساسِفاشیست ها و طرفداران  اهدافِ سیاسیِ

شتراک رویکردشان به دانش و حقیقت( وجه ا) معرفت شناسیاز نظر است. اما، آنها 

 ت عینیمنطبق بر واقعیکه را به عنوان چیزی « حقیقت» بسیار دارند. هر دوی آنها

و  ذهنی منطبق بر تمایالتاست، نمی دانند. بلکه به عنوان چیزی تلقی می کنند که 

در واقع، به تقویت « حساست عجما»عقلیِ  یو باید گفت که، بیمار .9باشد تعصبات آنها

ن یان تریاز عر ند قادرکامالً. نیروهای فاشیست کمک می کند نیروهای فاشیستنفوذ و 

بگیرند  را به سخره« حساس»استفاده کنند و نه تنها جماعت « یتحساس»تبارزات این 

 ایجاد مانع را انکار کرده و در مبارزه علیه آنسیار واقعی بلکه هرگونه ستم و ظلم ب

 تندوری جس، یک «حساسجماعت »عقلی  یکنند، در حالی که به طور کلی این بیمار

ورت ضر از رارف در اینجا و سراسر جهان و لیه ستم و استثمار توده های مردمزه عاز مبار

دت به ه شبو  انقالب برای از بین بردن و ریشه کن کردن پایه این ظلم و استثمار است

 .این فرآیند ضرر می زند

سرنگونی و از بین  جهتیک انقالب واقعی ساختن برای  فوراً،باید هم اکنون و 

 ای جامعه آوردن وجود بهامپریالیسم و -سیستم سرمایه داریبردن کامل 
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دست به کار شویم و این کار ت  متفاوبنیاداً ای پایه بر بهتر، بسیار و متفاوت کامالً

انجام  علمی دارندای استفاده از روش علمی کمونیسم نوین و اصول آن که شالوده  را با 

هستند امپریالیسم -سیستم سرمایه داریدهیم و نه با چیزهایی که در خدمت و تقویت 

و به طور فزاینده ای تهدید وجودی برای  بوده که مظهر وحشتناک ترین ستم ها

 بشریت است.

Bob Avakian On 

Fascist Lunacy and “Woke Folk” Insanity: A New “Two Outmodeds” 

May 10, 2021 | revcom.us 
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