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 !رسیدهفراکند را ممکن میدوران نادری که انقالب 

 ؟بگیریم دستچگونه این فرصت نادر را در  وچرا 

 2021جوالی  13.  1باب آواکیان

 ترجمه از حزب کمونیست ایران )م ل م(

نیۀ بسیار و بیاس است که در سایت قابل دستررا « فراخوانی به سازماندهی شدن فوری برای یک انقالب واقعی بیانیه و »بسیاری از مردم 
ز طریق ااست و  نقالبسازماندهی مردم در این امساله ی انقالب و  گسترشپخش و ابزاری کلیدی در ه، را دیده اند. این بیانیمهمی است 

در  شده و« وانو فراخ بیانیه»این عدۀ بیشتری وارد بحث الزم است مجازی و حضوری به میان مردم نقاط مختلف کشور برده می شود. 
 به آن سخن بگویم.بوط پرسش های مهم مر آن عمیق شوند. در اینجا، قصد دارم در مورد برخی از

 اول، برخی حقایق پایه ای 

بتنی بر میک سیستم اقتصادی و سیاسیِ سرمایه داری مپریالیستی است زندگی می کنیم. )ا-ما تحت سیستمی که سیستم سرمایه داری -1
 این سیستم اشاره دارد( ماهیت جهانیاست و امپریالیسم به ستم استثمار و 

 ست.اتهدید فزاینده ای برای خودِ وجود بشریت موجب رنج های هولناکی برای بشر در سراسر جهان، می شود و  این سیستم

کلیت . کنندیمرا کنترل  پول یمقادیر عظیم که این سیستم تحت سلطه ی شرکت ها، بانک ها و سایر نهادهای مالی سرمایه داری است
 که کودکان زا عظیمی عدادت جمله از –است ورمان از مردم در اینجا توده ها و میلیاردها نفر استثمار مردم . منظاین سیستم مبتنی است بر 

 .شوند می استثمار جهان سراسر در

ویژه  ط جهان، بهمامی نقاتکرده اند و این امر آنها را به سمت نفوذ به سرمایه داران در رقابت بی امان و نابودکننده ای با یکدیگر گیر 
ینکه راهی ابدون  ارتر و به منظور استثمار وحشیانه تر مردم سوق می دهد. این در حالی است که تعداد زیادی از افراد کشورهای فقیر

 کار کنند، رها می کند.«( رسمی)»برایشان باقی بگذارد که بتوانند در اقتصاد معمول 

 ه است.وجودِ این سیستم تعبیه شد کامال دربرتری طلبی سفید و برتری طلبی مردانه 

در کشورشان به غایت ناامیدکننده و اغلب این سیستم به طور مدام شرایطی را موجب می شود که زندگی برای شمار فزاینده ای از مردم 
مهاجرت کنند و  ی دیگرمواقع بسیار خطرناک می شود. چنین شرایطی آنها را وادار می کند که ریشه کن شوند و به کشورها و قاره ها
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با آنان همچون جنایتکاران برخورد  دست به مهاجرت می زنند،جستجوی پناهندگی یا خالصی از شرایط غیرقابل تحمل  سپس وقتی در
 د.شومی 

به  ان، و حتیجنگ هایی برای فتح ملت ها و مردم، جنگ هایی برای کنترل بخش های کلیدی جهجنگ به راه می اندازد:  این سیستم 
در ستمگر  سلح به سالح هسته ای؛ جنگیدن به منظورتعیین قدرتمندترینامپریالیست م-ی سرمایه دارطور بالقوه جنگ هایی بین کشورها

 پس از چنین جنگی، چیزی از این جهان باقی مانده باشد.(جهان ) البته اگر 

 این سیستم در حال تخریب سریع محیط زیست جهان است.

یری ای، در مس و ریشه اقعیت فرار کند. یا ما این واقعیت را به شکلی رادیکالتمامی این ها واقعیت هستند، و کسی نمی تواند از این و
 مثبت، تغییر می دهیم و یا اینکه همه چیز در مسیری منفی تغییر خواهد کرد.

 اید سرنگون شود.ب -اصالح شود« بهتر»ین سیستم نمی تواند در جهت یک سیستم ا -2

. ه باشدجود داشتنمی تواند ومردم و فالکت بار ساختن زندگی برای اکثریت عظیم بشریت سیستم سرمایه داری بدون استثمار توده های 
و  -داری سرمایه وکاالها . ) دالیل پایه ای این موضوع را در مقاله بدیل به تهدیدی علیه آینده ی بشریت شده استعالوه بر این، ت

 تحلیل کرده ام( پیامدهای وحشتناک این سیستم

زهای این نیامنطبق بر  ستی اا که همیشه در این کشور وجود داشته و دارد، دموکراسی («دموکراسی») سیاسی سیستم حاکمیتآن 
 فرماین کشور حکمآنچه واقعا در انقابی است بر چهرۀ سرمایه داری « دموکراسیِ » سیستم و کسانی که بر این سیستم حکومت می کنند.

ه اصطالح بدستگاه و  قدرت سیاسی سلطۀ آن بر  طبقه ی سرمایه دار، دیکتاتوریمی باشد و ابزاری در خدمت بدان است: یعنی، 
  ی بینیم. مثالش را در قتل مکرر سیاهان، التین ها و بومیان آمریکا به دست پلیسِ سیستم م – اعمال زور و خشونت «مشروع»

تم، چه حت این سیستکنترل می کنند. رای دادن است،  حاکماین کشور  ی را که درو تمامی نهادهای دیگررن، نظام انتخاباتی سرمایه دا
امپریالیستی -اریدنمایندگان سیستم سرمایه . این ها به دموکرات ها و چه به جمهوری خواهان، رای دادن به احزاب طبقه ی حاکم است

وجودیت مکه برای  سیار واقعی ایبخطرات هستند و علی رغم هزینه های هولناکی که این سیستم برای توده های بشریت دارد و با وجود 
 مصمم اند که سیستم را حفظ کنند.این احزاب دارد،  بشر

ر کردن اوضاع ت« برابر»تر یا « عادالنه»ه مردم چه طرح هایی را برای کو مهم نیست  -مهم نیست که سیاستمداران چه وعده هایی می دهند
د را پایه ای سیستم و طریقی که این سیستم بنا است در آن حرکت کن یچ یک نمی توانند ماهیته -تحت این سیستم، مطرح می کنند
 ی که سیستم دارد.تغییر دهند؛ درست به خاطر ماهیت
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ادگاه ست جمهوری، دکنگره و ریا -د، از طریق نهادهای رسمی قدرت و خشونتشده انتعبیه که در درون سیستم  روابط استثمار و ستم
 تقویت می شوند. -ها، و به ویژه پلیس و نهاد نظامی

دی و تم اقتصاسیس ایجادنابود کردن و برچیدن این نهادهای رسمی خشونت و قدرت، و  با هدفِانقالبی واقعی  ، یکتنها یک انقالب
ای مردم و قیقتا به سود توده هحکه  تغییر دهد را به طریقی وضعیت کنونیمی تواند  -با هدف محو استثمار و ستمبنیادا متفاوت سیاسی 

و طرح کلی  دیدگاهی گستردهبه قلم من است، که  قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین آمریکای شمالیدر ) باشد.مام بشریت ت
نجام دهیم رت چه باید ابرای اینکه بدانیم پس از تصرف قداست برنامه ای واقعی ارائه شده است و متفاوت و بهتر ای بنیادا  برای جامعه

 اساس بنیادی کامال متفاوت و رهایی بخش بازسازماندهی کنیم.(و چگونه جامعه را بر 

 انقالب، حتی در کشور قدرتمندی چون آمریکا ممکن می شود؟ است که  نادرمی گویم اکنون از آن زمان های چرا 

 باشد:آمده وجود به  سه فاکتور اصلیکه  (آمریکاچون )حتی در کشور قدرتمندی وقتی ممکن می شود انقالب  .1

 ی مدید بر مامدت هاحکومت کنندگان که  که« امورروند معمول »چنان عمیق و برهم زننده ی  ،بحرانی در جامعه و دولتبروز ف( ال
  بپذیرند، حکومت کنند. آن را  که مردم عادت کرده بودند «عمولم»حکومت می کردند، دیگر نتوانند به طریق 

تر از نه تر بزرگای عادال شان به سیستم از بین رفته و عزم جنگیدنشان برای جامعه« اداریوف»یلیون ها میلیون مردم انقالبی که ب( وجود م
 از سرکوب خشن این سیستم است. شان ترس

گر بخش دی همچنین قشرها و تحت ستم تریناعضای آن مرتبا افزایش می یابند و متشکل از که ای افته ج( وجود نیروی انقالبی سازمان ی
ه صورت باست و متکی کرده علمی ترین رویکرد برای ساختن و انجام انقالب خود را بر نیرویی که  --تهای مردم جامعه اس

ها اند تا آن شم دوختهچتوده های مردم به طور فزاینده به آن و همچنین  است تا این رویکرد علمی را به کار ببندد. سیستماتیک در تالش
  مورد نیاز است، رهبری کند.که به فوریت  یرا برای ایجاد تغییر رادیکال

 را که ین فاکتورهاا می توان است که نادراما اکنون یکی از آن زمان های این فاکتورها وجود ندارند، در حال حاضر واضح است که . 2
 .به وجود آورد الزم هستند، انقالب عملی کردن برای

مام ور کلی در تبه طبقه ی حاکمه کشور، و عظیم درون طکاف های شختالفات و دال بر واقعی بودن این امر، وجود ادلیل پایه ای یک 
 مهمتر این که: کشور است. 

 .غیرقابل حل هستندتا کنون وجود داشته است که ی چارچوبدر  ،کل جامعهدر شکاف های موجود قدرت های حاکم و شکاف های درون 
تا کنون توانسته است وجود داشته و  - منجر به لغو برده داری شدکه  از کمی پس از پایان جنگ داخلی -سال 150قریب به این چارچوب 
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« معمول»سرمایه دارانه که مدت های مدید ابزار « دموکراسی»بر مبنای شکاف ها را دیگر نمی توانند  اینانسجام سیستم را حفظ کند. اما 
 حل کنند.حاکمیت )دیکتاتوری( سرمایه داری بوده است، 

 صراحتا اشاره می کند:« و فراخوان بیانیه»و همانطور که  گزین این چارچوب خواهد شد.بنیادا متفاوت جایچیزی 

 هایبزاریا با ا: ل شوندمی توانند ح -از این یا آن نوع -از طریق ابزارهای رادیکال فقط  ، اکنونعمیق در جامعهشکاف های بحران و 
 .رادیکال رهایی بخشِ های انقالبی ویا با ابزاره و ویرانگر انۀ تبه کارانسرکوبگرطریقه های مشتمل بر رادیکال ارتجاعی، 

 وجود دارد. دالیل پایه ای برای اینکه چرا امور به این نقطه انجامید -3

برای  ، چنین دروغیبرای حاکمان این کشوراست، اما سنگدالنه ای  دروغ« دموکراسی، همراه با آزادی و عدالت برای همه»ادعای اگرچه 
ه این بم را معتقد  تحت ستمِ سیستبرای اینکه افرادِ هبه ویژ -حیاتی بوده است  ،سیستم در چارچوب و تحت حاکمیتامور سامان دادن 

با  یتا مدت زیاد به همین دلیل است که هر دو حزب طبقه ی حاکم، توهم نگاه دارند که گویا می شود این سیستم را عادالنه تر کرد.
ا بپذیرند رج انتخابات نتایچارچوب با هم کار کنند. آنها توافق داشتند که این در  ،حکومت کردن بر کشور براییکدیگر توافق داشتند که 

 کنند.  فراهم ،بین نمایندگان متفاوت همین سیستم، چه دموکرات و چه جمهوری خواهرا « انتقال صلح آمیز قدرت»  اتموجبو 

برای طبقه ی  ت. تغییر کرده اسدر جهان به طور کلی شرایط در این کشور و ، تا کنون سال پیش( 75پایان جنگ جهانی دوم )از زمان 
دانه رتری طلبی مربرتری طلبی سفید، ب علیه مبارزهامتیازات را به در این کشور برخی « نظم و ثبات»حاکمه ضروری بود که جهت حفظ 

ت متحدۀ ایاالایجاد »برای  تالشرا به عنوان همه ی اینها  طبقه ی حاکمه اصرار داشت که همان حال،در بدهد.  و سایر روابط ستمگرانه
ز دادن هت دیگری نیبه عالوه، از ج .قلمداد کند «دموکراسی عظیمی که همیشه در این کشور وجود داشته استناب تر کردن »و « کامل تر

، ع ستمگرتریندر واقه ک آمریکا رابتوانند  ندتزیرا نیاز داش برای حاکمان این کشور ضروری بودچنین امتیازاتی به مبارزه علیه ستم ها 
  .تبلیغ کنند« رهبر جهان آزاد»به عنوان  ،ویرانگرترین قدرت و غارت کننده ی توده های مردم و سیاره ی زمین است

همین امتیازات دادن ، همیشه در مقابل آن را نمایندگی می کند حزب جمهوری خواهآمریکا که  اما بخشی از طبقه ی حاکمه ی سرمایه دار
برای زیاده از حد شده است و  ،که این تغییرات و امتیاز دادن هامقاومت کرده است. آنان بر این باورند و متقاعد شده اند  ،جزئیبسیاری 
 جمهوری خواهان بدل به . شده استند و بر جهان مسلط اش سازد، خطرناک انسجام این کشور را حفظ کاست تا کنون توانسته آنچه که 

و سایر روابط  هحزبی که بر مبنای برتری طلبی آشکار و ستیزه جویانه سفید، برتری طلبی مردان یعنی، ؛شده اندفاشیستی  یک حزب
به سوی دستکاری و در نتیجه،  حزبی که متقاعد شده که: تنها اوست که شایستگی حکومت کردن را دارد -ستمگرانه بنا شده است

نشد پیروز در آن که از پذیرش نتایج انتخاباتی  داشت؛و حفظ قدرت خیز بربرای خود پیروزی مین تضانتخابات و سرکوب آرا جهت 
 کند و دیکتاتوری برهنه و بی آرایهلگدمال را تحریف و نابود کند، حقوق مردم را « حاکمیت قانون»؛ حزبی که مصمم است کرد امتناع
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ه است تا از خشونت نه تنها علیه توده های مردم بلکه همچنین علیه رقبایش در طبقه سرمایه داری را اختیار کند؛ }و نهایتا{ حزبی که آماد
 ی حاکمه نیز استفاده کند.

ی طلبی فید، برترسبرتری طلبی غیرعقالنی معتقدند شدیدا و به طور بخش قابل توجهی از مردمی را بسیج کرده اند که  ،جمهوری خواهان
لتی از ه سوی حابآنها  بی حد و حصر محیط زیست( باید قاطعانه حمایت و تقویت شود. غارتنین همچو سایر روابط ستمگرانه )  مردانه

ی می ین را پاسخته اند و اپذیرف احمقانه را در کنار بنیادگرایی دیوانه وار مسیحیتوطئۀ نواع تئوری های او  جنون وحشیانه رانده شده اند
ر به امتیازات بیشتن را تهدید می کند و مصر هستند که داد( شان« خدا دادی»یا )  «حقبر»به اصطالح موقعیت خطری که در مقابل بینند 

 «.آمریکا را بزرگ ساخته است»موجب نابودی آنچیزی می شود که  ،مبارزه علیه ستم

وضاع در اتر شدن دبه موازات حا، عمیقا در نهادهای اصلی کشور، از جمله نهادهای نظامی، ریشه دوانده اند و پیشاپیش این شکاف ها
  اهیم بود.خو و بیرون زدن آن ها شاهد حاد شدن فزاینده ی شکاف هاجامعه و در داخل طبقۀ حاکمه، درون این نهادها هم کلیت 

بقۀ حاکمیت یک ط تحتآمریکا ایاالت متحده و به شیوه ای که تا کنون گذشته قواعد بر مبنای این شکاف های عمیق، این تعارض شدید، 
  «. یاورندینها را هم باسر و ته »نمی توانند به سیاق گذشته صاحبان قدرت  می یافت،  غیرقابل حل هستند وسامان دار نسبتا متحد سرمایه 

 از برخی امتیازات چشم گیری به نسبت دموکرات ها برخوردارند. جمهوری خواهاندر این منازعه،  -4

مهوری ر حالی که جدیکتاتوری سرمایه داری، متعهد اند، د« نجارهای دموکراتیکِتکیه بر ه»و « عدبر مبنای قوا»دموکراتها به بازی 
 تند.هس رایهک دیکتاتوری سرمایه داری آشکار و بی آخواهان در تالش برای از بین بردن این هنجارها و حکومت کردن از خالل ی

طی  ست.اکه همواره تداوم داشته رقم خورده  ماهیت خاص این کشور با تاریخچه ی نسل کشی، برده داری، و برتری طلبی سفید
ه کیالت هایی و سایر ا به ایالت های جنوبیِ کنفدراسیون برده دار سابققدرت بیش از اندازه و امتیازهای نامتناسبی  ای مکرره« توافق»

ین ا  .(دارند که بیش از شمار جمعیتی ی)قدرتهستند داده شده است« گرایش محافظه کارانه»با  یروستاییانشان جمعیت بخش بزرگی از 
 مزیت و امتیاز دیگری است که جمهوری خوان فاشیست از آن بهره مندند.

اشت، بلکه دبال خواهد باقی بماند، نه تنها در کل عواقب وحشتناکی را  به دن آنو در محدوده های قواعد سیستم اگر این نبرد بر اساس 
ای کل ن را برفاشیست های جمهوری خواه می شود؛ چیزی که فاجعه ی در حال پدیدار شد یروزیاین امر به احتمال بسیار منجر به پ

 بشریت تسریع و تشدید خواهد کرد.

 این سیستم باقی بمانند.قواعد و چارچوبه های امور تحت و نباید گذاشت که جبری نیست چنین فرجامی اما 

 ام انقالب چه باید کرد؟برای فهمیدن و به چنگ آوردن این فرصت نادر جهت انج
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کشورهای  و در سایر اشاره شده، در این کشور« برای یک انقالب واقعی فراخوانی به سازماندهی شدن فوری و بیانیه»همانطور که در  .1
در  یترور پلیس مردم علیه نژاد پرستی نهادی شده ومی بینیم. به طور مثال، در خیزش خیزش توده ای انقالب را در سیل نجهان پتا

 در بسیاری از نقاط جهان. فوران خشم علیه ستم و تحقیر زنانآمریکا؛ در 

یش بردن سطه ی پوا . این اتفاقی است که بهبرای انقالب بایستی تبدیل به واقعیت یک انقالب موثر و حقیقی بشود پتانسیلاما این 
آنان  ردنک ماندهیو ساز امکان واقعی انقالباجل انقالب و در مورد ضرورت عکارهای ضروری و مبارزه برای آگاه کردن توده های مردم 

 به عنوان نیروهای آگاه و مصمم برای انقالب، صورت خواهد پذیرفت.

ا خود ر رمردم باید س ، بایستی شرایطی که با آن مواجه ایم را بشناسیم:فرصت نادر برای انجام انقالببه منظور به چنگ آوردن این  .2
های « اه حلر»ات و ان را وسعت بخشند، به فراسوی آنچه که به صورت بالفصل در اطرافشان است نظر کنند، از توهمباال بگیرند و دیدش

ن وینمتد کمونیسم  از امور،درکشان میق تر کردن عبرای  در اطرافشان می گذرد،آنچه واقعیتِ  اساسیِدروغین گسست کنند، و برای فهم 
همه  کانات عظیمی درامچه بطن اوضاع کنونی نهفته است و رد یا باخت در از بُ یمقیاس بزرگچه ند فهمب اینکه برای – را به دست گیرند

 ارد.ایط وجود داین شر ی این شرایط وجود دارد، امکاناتی که صرفا منفی نیستند بلکه امکانات بسیار مثبتی برای تغییر رادیکال نیز در

 نده ای از افرادی که جذب این امر که این انقالب به دنبالو شمار فزای - revcoms این موضوع، به طور مشخص به این معناست که حول
 بیانیهاین  شوند و در انقالبی که« عیفراخوانی به سازماندهی شدن فوری برای یک انقالب واق بیانیه و»آیند تا درگیر در  دگر -چیست

 فراخوانش را می هد، شرکت کنند.

یش عظیم ی و گشاو حاد شدن تضادها در بین قدرت های حاکمه، و به طور کل در جامعه، مبنای قوی تر این شرایط نادر، با تعمیق .3
 تری را برای شکستن تسلط این سیستم بر توده های مردم فراهم آورده است.

 به غایت مهم است که این موضوع را عمیقا بفهمیم:

وده توزمره ی رناتوان تر می شود، جامعه و زندگی  سیاق گذشتهدن به با پیشرفت شرایطی که مطابق آن طبقه ی حاکمه در حکومت کر
 دهش از این بوامور که پی «معمول»مواجه شده و از مجاری  مکرر« اختالالت و شکاف های»های بخش های مختلف جامعه می تواند، با 

 به نحو فزاینده ای ناآرام و پرآشوب شود. خارج شده و

و جامعه به نحو فزاینده ای از هم  -در سامان دادن امور ناکام مانده ،حاکم بود جامعه که پیش از این بر «عمولم طریق»از آنجایی که 
تنها طریقی است که می تواند باشد را  به معنای« همیشه بوده طریقی که» ر می تواند اعتقاد مردم مبنی بر اینکهاین ام -استشده گسسته 

این موضوع مردم را  کلمه واقعی معنای به –ی تواند ذهن افراد را به روی پرسش گری بگشاید و متزلزل کند. این موضوع مداده تکان 
بایستی همچنان به همین  امور اینکه آیا درباره ی بوده، و حاکم پیش از اینطریقی که  پرسشگری درباره -وادار به پرسشگری می کند



7 

 

ین مردم باشند و بر واقعیت عمیقتر آنچه که در سطح جامعه ب ای انقالبی دراگر نیروه و همه ی اینها محتمل تر خواهد شد ؟بماندطریق 
حال رخ دادن است و چرایی آن، پرتو بیافکنند و این مسئله را مطرح کنند که بدیل و آلترناتیوی برای زندگی کردن به طریق دیگر وجود 

 دارد. 

( ثابه یک کلامعه به متعارضات بین قدرت های حاکم )و در جشکاف ها و  به این نکته ی بسیار مهم اشاره می کند که «بیانیه و فراخوان»
،  «نکشور جها عالی ترین»این سیستم ایجاد کرده و هر چه بیشتر ماهیت واقعی و دروغ هایی همچون  نقابحفره های بزرکی را در »
 را فاش می کند.« رهبر جهان آزاد»و « چراغ درخشان آزادی»

حبوس ما شرایط کشیدن تعداد هر چه بیشتر مردم جهت انجام گسستی رادیکال بگی ناپذیر و بعضا شدید برای به پیش بردن نبردی خست
 ذاشته شده وگش پی« انبیانیه و فراخو»کننده و تحقیرکننده ی این سیستم؛ همچنین به دست گرفتن انگیزه و جهت گیری انقالبی ای که در 

ا ر -د کردهسربلن نقالببرای انجام اکه  واقعی ای و امکان نادر – ست که نیاز عمیق به انقالبمسئولیت هر کسی اعمل کردن بر مبنای آن، 
 .تشخیص می دهد

به  میدار هر گونه ت، تحت شرایطی که این سیستم به سوی له کردن هر چه قاطعانه «گام زدن برای خود»و « ماندن بر مسیر خود»به جای 
هانی بس جایجاد ن تصویر بزرگتر را ببینند، بر منافع عظیم تر بشریت و امکا کند، مردم بایدحرکت می  رددنیایی که ارزش زیستن دا

 چنین جهانی عمل کنند.در جهت جامۀ عمل پوشاندن به و  - بهتر متمرکز شوند

 آدم هاب( تن به انقالبیراه گف گرفتن از انقالب )یا بدتر از آن بد و هبه جای کناروضع موجود و به جای یافتن بهانه هایی برای کنار آمدن با 
به  در وهدر ندهند  بهرا وجود دارد برای تحقق چیزی بس بهتر از وضع موجود فرصت نادری را که اکنون باید این انقالب را بپذیرند و 

 .آن مشارکت کنند وجود آوردن

ارند، ی موفقیت ندو ایزوله که هیچ شانسی براحمله به این سیستم با نیروهای کوچک یا دست زدن به عملیات مستاصالنۀ فردی به جای 
ن سیستم ای دادن برای ساختن جنبش میلیونی ای خرج کنند که شانس واقعی ای برای شکستمردم باید خشم و نفرتشان از بی عدالتی را 

 واقعی دارد.را و انجام یک انقالب 

نت های خشومام تاتحاد علیه  -است دفاع از یکدیگرو  حد شدنبه جای جنگیدن و کشتن یکدیگر، آنچه مردم اکنون باید انجام دهند مت
یا  ردم را بکشندمکه دهند ه اجاز« غیرنظامی»به پلیس یا اوباش فاشیست . آنها در عین حال که نباید به کسی حمله کنند اما نباید ناعادالنه

نیش زبان زدن به  وبه جای زخم  انقالب انجام دهند. قوایوحشیگری به خرج دهند. و مردم این امور را باید به عنوان بخشی از ساختن 
، از ی متحد شودبی عدالت با ما در مبارزه علیه ستم و می تواندکه  ، مردم باید با هرکسی«هویت ها»یکدیگر و جدا شدن از هم به واسطه ی 

 ی است.ی عدالتباین ستم و  منبعاشد که این اتحاد باید نقطه پایان گذاشتن بر سیستمی ب هر بخش جامعه که باشد، تالش کنند. هدف
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خطر  ه حل معضلبسیستم، « متعارفِ فرآیندهای»حزب دموکرات تالش می کند تداوم این سیستم را تضمین کند و می خواهد با تکیه بر 
به  ست هستند.شکاف هایی که هر روز بیشتر می شوند تالش هایی می کند که محکوم به شک« بستن»فزاینده فاشیسم بپردازد و برای 

با خطر  به مقابله انقالب که نیاز مبرم است کار کنند و به عنوان بخشی از مسیر یجای دنبالچه ی خر دموکرات شدن، مردم باید برای انقالب
  بپردازند. سم فاشی

 را نقل می کنیم:« و فراخوان بیانیه»اینجا نکته ی بسیار مهم دیگری از 

سیعتر وره ی یک جنگ داخلی دیگر به ویژه از سوی فاشیست های درون دولت و در جامعه ی این روزها سخن های بسیاری دربا»
ردم سیاه م ند. مثال، از، راه بیندازشان هستندنفرت مورد که  کسانی ازی اجانبه یک شنیده می شود. آنها فکر می کنند می توانند سالخی 

 «سنتی»نسیتی جنسی و ج« هنجارهای»روابط و  تابعو کسانی که « خواه زیادهزنان »مهاجران غیرقانونی، »و سایر رنگین پوستان، 
یست ها دادن فاش توده های مردم آماده ی شکستاین وضعیت را باید به طور رادیکال تغییر داد و تبدیل به وضعیتی کرد که  نیستند.

ای دیگر دهشت ه و فاشیست ها. زیرا یستم بنگرندتالش برای سرنگون کردن کل س فاشیست ها به عنوان بخشی از مبارزه با ، و بهباشند
 و همچنان آنها را بازتولید می کند.  تولید کردهاین سیستم را 

هد آن به مصاف خوا که انقالب بر رویهستیم « میدانی»تغییر رادیکال و « به سود انقالبجدید قطب بندی »نیازمند به وجود آوردن ما 
هله ی اول ی که در و؛ نیرویکه به طور فزاینده قدرتمند می شود ی کنیمی را تبدیل به نیروی فعالنقالب واقعاپیشبرد باید یعنی  .رفت

 .ار می کنندنقالب کاهزاران و سپس میلیون ها نفر از مردم سازماندهی شده را شامل می شود که برای کشیدن افراد هرچه بیشتر به این 

ا م .قرار داردمین علمی پایه هایش روی زکه را تکامل داده است  تژیک به انقالبرویکرد استرایک مبنای علمی و ، کمونیسم نوین -4
شرایط  بهترین به صورت خستگی ناپذیر برای ساختن و سازماندهی نیروها برای به وجود آوردن بر مبنای آن عمل کنیم. یعنی، باید

 .عملی کنیم ستکه به فوریت مورد نیاز ا و سپس انقالبی را ممکن برای انقالب کار کنیم

 آمده است: اطالعیه و فراخوانهمانطور که در 

ه ورش ها علیراضات و شنه تنها در جاهایی که اعتنیازمند ارتباط گیری با انواع و اقسام آدم هاست و سازماندهی مردم در این انقالب »
خش کرد و یان شان پمرا در کالم انقالب م رفت و باید به میان مرد ، بلکه همه جا و در سراسر جامعهسربلند می کنندستم و بی عدالتی 

عی ضروری نقالب واقاچرا یک  :کهبپردازند پنجه نرم کردن با این مسئله  و دستآنان را )به شکل حضوری یا آنالین( گردهم آورد تا به 
را ند هستبه انقالب  که تازه وارد افرادی رازیرا این کار، ؟ می خواهد ایجاد کند جامعه اینوع چه چیست و چنین انقالبی هدفِ  است؟

 و «انقالب شوند و خودشان افراد بیشتری را به این مسیر جذب کنند.تبدیل به سازمان دهندگان تا قادر می سازد 
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ی تر می ر روز قوهکنند و تبدیل به نیرویی می شوند که فعالیت میبر این مبنا، و از خالل صفوف رو به رشد انقالب که با یکدیگر »
گرفت که  خواهیمموقعیتی قرار شد و ما در ضروری ممکن خواهد نیروی و ساختن عضا جذب و سازماندهی تعداد ضروری از ا، رددگ

 «. بزنیمکه الزم است کاری آن دست به 

ر ب، آنها قادنقالادمتِ در ختوده ها افکار و تغییر  حاکم نگیدن با قدرتدر جریان جبا افزایش شمار نیروهای انقالبی و سازماندهی شده، 
 ،فراد بیشترذارند و ابیشتر بر جامعه به عنوان یک کل تاثیر بگهرچه خواهند بود که شمار باز هم بیشتری را به صفوف خود جذب کنند و 

به طریق کنند، ارزه میرا درک کرده و مبجامعه  هابر مبنای آنمردم داده هایی را که از بخش های مختلف جامعه را به سوی خود بکشند و 
ینکه به اروشن شدن  این سیستم فراهم می کند و بهواقعی تری را برای فاش کردن ماهیت مطلوب  هند. این امر زمینه هایمثبتی تغییر د

های ه ع تودکمک می کند و همچنین روشن می سازد که منافدخیل هستند درون طبقه ی حاکمه های شکاف در ایجاد عواملی واقع چه 
 .قرار دارددر همه ی موارد در تقابل مستقیم و بنیادی با کل این سیستم خواه عدالت  تحت ستم و مردم

ه شد منشعبا که عمیق روبه رشدشان، می توانند شرایطی را خلق کنند که قدرت های حاکم ینیروگذاریِ نیروهای انقالبی، از خالل تاثیرِ
؛ بزنند حق مردم خیزش بر مال خشونت سازمان یافته شان، دست به سرکوببه سختی بتوانند متحدانه و با استفاده از نهادهای اع، ندا

شده  یشتر مردممنجر به خشم ب ،این خیزش سرکوببرای  قدرت های حاکم که هر حرکتِ نیروهای انقالبی می توانند شرایطی خلق کنند
 از هم گسسته شکاف های درونی اشواسطه ی  بهبپیوندند و خودِ نهادهای حاکم نیز هرچه بیشتر صفوف انقالب شمار بیشتری به  و 

لیدی نهادهای ک که درون می تواند تاثیری اعمال کندن به میلیون ها رشد می کند، راد. نیروی این انقالب، به ویژه هنگامی که از هزانشو
های جامعه  تم ترین بخشس تحت از شان بسیاری که –سیستم، صفوف هر چه بیشتری از افراد  سازمان یافتۀ دستگاه سرکوب و  قدرت

ادن به بی دتوده های مردمی که برای پایان  یهعل حمله ی ناعادالنه و سرکوب گرانهاز کشیده شوند و  همدردی با توده هابه سمت  -اند
 .کنند، امتناع ورزندمیعدالتی و ستم مبارزه 

یک برای ند. این رویکرد استراتژکایجاد می  به انقالب رویکرد استراتژیک ی کردنشرایط را برای اجرایفعالیت ها مساعدترین این  -5
ین ) است. ادست زدن به یک انقالب واقعی و پیروز شدن در مبارزۀ همه جانبه برای کسب قدرت سیاسی در کل جامعه، تبیین شده 

ب واقعی یک انقال چرا ما به» پیش گذاشته شده است و در سخنرانیم با عنوان «درباره ی امکان انقالب» بیانیه رویکرد استراتژیک در
 لکامروزی، تبرای پی شانسی واقعی -یک انقالب واقعی » با نامو همچنین در مقاله ام  «نیازمندیم و چگونه واقعا می توانیم انقالب کنیم

  .2مبیشتر تشریح کرد «بیشتر استراتژی انقالب

 نتیجه گیری
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ای ربشانس واقعی  پایه و مبنایی برای به چنگ آوردن این امکان نادر برای انقالب، حتی در کشور قدرتمندی چون آمریکا وجود دارد.
را تاب  خفقان آور و آدمکش این سیستم وانند زندگی تحتت، در بین شمار روبه رشد افرادی که دیگر نمی که اگر -پیروزی موجود است

  چنین انقالبی وجود داشته باشد.جامۀ عمل پوشاندن به درک علمی، عزم و شجاعتِ  ، آورند 
 

                                                           
 :این مقاله ترجمه ای است از  1

THIS IS A RARE TIME WHEN REVOLUTION BECOMES POSSIBLE— WHY THAT IS SO, AND HOW TO SEIZE ON THIS  RARE 

OPPORTUNITY. July 13. 2021 
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