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در طـول ایـن صحبـت، مرتبـًا بـه نـکات کلیـدی در دو سـند بسـیار مهـم کـه در 
وبسـایت انقـاب موجـود اسـت ارجـاع خواهـم داد: یکـی »بیانیـه و فراخـوان به 
متشـکل شـدن بـرای انقالبـی واقعـی« و دیگـری از مقاالت خودم اسـت بـا عنوان 
»دوران نـادری کـه انقـاب را ممکـن می کند سررسـیده اسـت! چـرا و چگونه این 
فرصـت نـادر را در چنـگ بگیریـم؟« کـه بعـد از »بیانیـه و فراخوان« انتشـار یافت.
همـه کسـانی کـه در ایـن جلسـه هسـتند و هرکـس کـه دغدغـۀ مسـائل مهمی که 
در ایـن سـخنان بـه آن می پردازیـم را دارد، مهم اسـت کـه این دو سـند را بخوانید 
)دوبـاره بخوانیـد( و عمیقـًا وارد آن شـوید. و مرتبـًا بـه سـایت روکام رجوع کرده 
و برنامـه شـوی هفتگـی »انقـاب و نه چیـزی کمتـر« را ببینید. هم وبسـایت و هم 
ایـن برنامـۀ هفتگـی، بـه طـرزی تیز چرایـی ضرورت عاجـل یک انقـاب و امکان 
آن را بـه تصویـر می کشـند و می گوینـد کـه اهـداف این انقاب چیسـت و هرکس 
چگونـه می تواند بخشـی از سـاختن ایـن انقاب بشـود. آن چه امـروز در موردش 
صحبـت خواهـم کـرد، همانطـور کـه از عنوان آن پیداسـت، گذاشـتن یک شـالوده 

اساسـی و نقشـۀ راه پایـه ای بـرای این انقاب اسـت.

یـک نکتـه دیگـر: مـن هر آن چـه را که الزم اسـت در مـورد وضعیـت بگویم، این 
کـه چـرا این طور اسـت، به چه سـمتی روان اسـت، بـرای تغییر رادیـکال وضع به 
سـمت مثبـت انجـام چه کاری الزم اسـت، خواهـم گفت و به عنوان بخشـی از آن، 
رک و صریـح در مـورد برخـی حقایـق صحبـت خواهم کـرد که حتما بـه برخی ها 
برخواهـد خـورد. مـن ایـن کار را می کنـم چون بُـرد و باخت در این اوضاع بسـیار 
باالسـت و )بـا ارجـاع بـه خطـی از آواز بـاب دیـان( بایـد بگویـم که وقـت دارد 
تمـام می شـود و نمی تـوان زمـان را بـه حرف های بیهـوده گذرانـد. اما ایـن کار را 
از روی ایـن حـس نمی کنـم که گویا ایـن مردم آنقـدر عمیقًا در شـیوه های تفکر و 
اعمالـی کـه به تقویت سـتم و تحقیر خودشـان و دیگران خدمت می کنـد گرفتارند 
کـه نمی تواننـد از آن بیـرون بیاینـد. خیـر! اتفاقـًا کار مـن دقیقًا از فهم ایـن واقعیت 
سرچشـمه می گیـرد کـه توده هـای مردم نـه تنها نیـاز دارنـد بلکه می تواننـد از این 
شـیوه های تفکـر و اعمـال گسسـت کننـد و آن هـا می تواننـد بـه مثابـه بخشـی از 
تغییـر دادن رادیـکال جهـان بـه سـمتی رهایی بخـش و در فرآیند عملی کـردن این 
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تغییـر، خودشـان را هـم به طـور رادیکال عـوض کنند.

پس واردش بشویم.

برویـم بـه اصـل مطلـب: خیلی هـا )از جملـه کسـی ماننـد مارتیـن لوترکینـگ( 
اسـتدالل کرده انـد کـه تـاش در انجـام یـک انقاب برای سـرنگون کردن سیسـتم 
حاکـم، حکـم خودکشـی را دارد؛ بـه ویـژه بـرای سـیاهان در این کشـور. در حالی 
کـه مـردم سـیاه و توده هـای دیگـر مـردم تحت سـتم و اسـتثمار، عمیقـًا و شـدیدا 
نیازمنـد چنیـن انقابـی هسـتند. واقعیـت ایـن اسـت کـه چنیـن انقابـی می تواند 
موفـق شـود امـا موفقیـت آن به ویژه در کشـوری ماننـد آمریکا، فقـط در دوره ها و 
موقعیت هـای نـادر امکان پذیـر اسـت. حـال، در ایـن جـا بـا حقیقت بسـیار مهمی 

مواجـه هسـتیم: اکنـون یکـی از آن دوره هـا و موقعیت هـای نادر اسـت.

ایـن دورۀ نـادر را نبایـد تلـف کـرد، بـه هـرز داد و دور ریخـت. بلکـه، فعاالنه باید 
تـدارک انقـالب را دیـد و بـا حـرارت و پیگیرانـه و بـه طور مسـتمر، برای سـاختن 
نیروهایـی کـه دارای جهت گیـری علمـی هسـتند و بـه طـرز قدرتمنـدی سـازمان 

یافته انـد، کار کـرد و زمیـن را بـرای انقـالب آمـاده کـرد.

به همین خاطر است که ما کمونیست های انقابی می گوییم:

روی سـخن بـا هر کسـی اسـت که تحمـل وضع کنونـی دنیا را ندارد … خسـته و 
آزرده اسـت از ایـن کـه بـا این همه انسـان رفتـار حیوانـی در پیش گرفته می شـود 
… هـر کسـی کـه می دانـد ادعـای وجـود “آزادی و عدالـت” دروغـی بیرحمانـه 
اسـت … هر کسـی کـه علیرغم وعده هـای دروغین و سـخنان شـیریِن قدرتمندان 
)یـا کسـانی کـه به دنبـال قدرت هسـتند(، به حق، از اسـتمرار همیشـگی بی عدالتی 
و نابرابـری خشـمگین اسـت … هـر کسـی که نگـران آینـده و این واقعیت اسـت 
کـه امـروز، جـوان بودن به معنای محروم شـدن از آینده ای شایسـته اسـت و معلوم 
نیسـت کـه اصـًا آینـده ای در کار اسـت؟ … روی سـخن مـا بـا همـۀ آن هایـی 
اسـت کـه حتـا فقـط یک بـار آرزوی جهانـی بهتـر را کرده انـد و به این سـوال فکر 
کرده انـد کـه آیـا جهانـی بهتـر ممکـن اسـت؟ … حرفمـان با هرکسـی اسـت که 
تشـنۀ جهانـی بـدون سـتم، اسـتثمار، فقـر و نابـودی محیط زیسـت اسـت … هـر 
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کسـی کـه جـرأت دارد بـرای چیزی بجنگـد که واقعـًا ارزش جنگیـدن دارد … به 
همـه شـما می گوییـم: الزم اسـت، بخشـی از این انقالب باشـید. 

اینجـا صحبـت از یـک انقـاب واقعـی اسـت و نـه خـود را مشـغول چنـد تغییـر 
کـردن کـه به نفع شـمار قلیلی باشـد و کلیـت این سیسـتم را در قدرت نـگاه دارد. 

همان طـور کـه »بیانیـه و فراخـوان« روشـن می کنـد:

معنـی انقـاب، شـکل گرفتـن نیرویـی اسـت بالغ بـر میلیون هـا نفـر از بخش های 
مختلـف جامعـه کـه برای دسـت زدن بـه یک مبـارزۀ همه جانبـه، سـازمان یافته اند 
تـا ایـن سیسـتم را سـرنگون کنند و به جای آن، سیسـتم سیاسـی و اقتصـادِی بنیاداً 
متفـاوت و بسـیار بهتـری ایجـاد کننـد کـه سیسـتم سوسیالیسـتی اسـت. سیسـتمی 
کـه مبنایـش تأمیـن نیازهـای مـردم و پیـش بـرد مبـارزه بـرای جهانی کمونیسـتی 
اسـت کـه بـا رسـیدن آن باالخـره در همـه جـای دنیا بـر اسـتثمار، سـتم و نابودی 
محیط زیسـت کـه بخشـی از سـوخت و سـاز سیسـتم سـرمایه داری- امپریالیسـم 
اسـت، نقطـۀ پایـان گذاشـته خواهـد شـد. هرچیـزی کمتـر از ایـن انقـاب، کامًا 
در ریشـه کـن کـردن معضـات یـا رهنمون شـدن مـا بـه راه حل واقعی شکسـت 

خورد.  خواهـد 
پـس بیاییـد عمیق تـر وارد ایـن موضوع شـویم که چـرا اکنون با یکـی از آن اوضاع 
و موقعیت هـای نـادر مواجهیـم کـه انقـاب را امکان پذیـر می کنـد و چـه باید کرد 

کـه ایـن انقاب شـانس واقعی برای پیروزی داشـته باشـد.

اول، بیایید این حقایق بنیادین را روشن کنیم:

سرمایه داری-امپریالیسـم  سیسـتم  می کنیـم:  زندگـی  سیسـتم  یـک  تحـت  مـا 
)سـرمایه داری یک سیسـتم اقتصادی و سیاسـی اسـتثمار و ستم اسـت و امپریالیسم 

اشـاره دارد بـه خصلـت جهانـِی ایـن سیسـتم(

علـت پایـه اِی رنج هـای بـزرگ مـردم در سراسـر جهـان، ایـن سیسـتم اسـت کـه 
امـروز به شـکلی روزافـزون موجودیت بشـر را هم تهدیـد می کند: از طریـق نابودی 
جهـش وار محیط زیسـت جهـان و خطـر جنـگ میـان قدرت هـای سـرمایه داری-
امپریالیسـتی کـه دارای سـالح های هسـته ای هسـتند )ماننـد ایاالت متحـده و چین(.
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تمـام این هـا واقعیـت اسـت و هیـچ کـس نمی توانـد از این واقعیـت فـرار کند. یا 
مـا بـه طـور رادیـکال و بـه طریقی مثبـت آن را تغییـر خواهیـم داد یا ایـن که همه 

چیـز به شـکلی منفـی تغییر خواهـد یافت.
بیاییـد یک بـار دیگـر روشـن کنیم: معنـای تغییِر مثبـت، انقاب کردن اسـت. انجام 
یـک انقـاب واقعی که سیسـتم حاکِم سرمایه داری-امپریالیسـم را سـرنگون کند و 
آن را بـا یـک سیسـتم متفـاوت و رهایی بخـش جایگزیـن کنـد. زیـرا ایـن هم یک 
حقیقـت پایه ای اسـت کـه در جهـان امروز، بـرای تغییر اساسـی جامعـه باید قدرت 
سیاسـی را کسـب کـرد. یعنی، باید قـدرت دولتی موجـود را سـرنگون و یک قدرت 

دولتـی نوین بـر جایش مسـتقر کرد.

»بیانیه و فراخوان« یک حقیقت مهم دیگر را این طور بیان می کند:

همیـن تابسـتان گذشـته، زمانـی کـه میلیون هـا نفـر از هـر نـژاد و جنسـیتی، در 
سرتاسـر کشـور و در سراسـر جهـان، بـا هـم در برابر ظلـم نژادپرسـتانه و قتل های 
پلیـس قیـام کردنـد، دیدیـم که پتانسـیل انقاب با چـه قدرتی خود را نشـان داد. ما 
ایـن پتانسـیل را در طغیان هـای گسـتردۀ زنان، در تمام کشـورهای جهان، مشـاهده 
کرده ایـم. آنـان حاضـر بـه تـن دادن بـه تجـاوز و تحقیـر نیسـتند. ایـن پتانسـیل را 
در اضطـراب عمیـق دانشـمندان و میلیون هـا مـردم عـادی در مورد وخیم تر شـدن 
بحـران اقلیمـی کـه آینـدۀ بشـریت را تهدیـد می کند می بینیـم و این بحرانی اسـت 
کـه سیسـتم سـرمایه داری- امپریالیسـتی هرگـز قـادر به حـل آن نیسـت و فقط آن 

را بدتـر می کنـد.

مـا دیده ایـم کـه وقتـی کـه میلیون ها نفـر به خیابـان می آینـد و به خصـوص وقتی 
کـه بـه خیابـان می آینـد فقط بـرای یکـی دو روز و بیان احساساتشـان و بازگشـت 
بـه خانـه و وضعیـت »نرمـال« نیسـت بلکـه وقتـی ایـن کار را بـا عـزم راسـخ و به 
صـورت ادامـه دار انجـام می دهنـد، فضـای سیاسـی و صف آرایی نیروهـا در کلیت 
جامعـه تغیییـر می کنـد و هـر بخـش از جامعـه و هر نهـاد مهم حاکمیـت را مجبور 
بـه واکنـش می کننـد. این هـم نمونـه قدرتمند دیگری اسـت که با خیـزش توده ای 

در تابسـتان 2020 دیدیم.
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امـا، بـه خیابـان آمـدن میلیون هـا نفـر، حتا بـه شـکل رزمنـدۀ ادامـه دار، هرچند که 
مهـم اسـت، امـا بـه خـودی خـود نمی توانـد بـه تغییـری اساسـی منجر شـود. این 
تغییـر اساسـی تنهـا زمانـی رخ می توانـد بدهـد کـه سیسـتمی کـه مـردم علیـه اش 

شـورش می کننـد، حقیقتًا سـرنگون شـود. 

در کشـورهای مختلـف، دفعـات زیـادی بـوده اسـت کـه بخـش بزرگـی از جامعه 
شـورش کـرده و حتـا هفته هـا و ماه هـا در خیابان ها بودنـد، اما نهادهـای حاکمیت 
و بـه ویـژه نیروهـای پلیـس و ارتـش »از هـم گسـیخته نشـدند« و مردم هـم آماده 
نبودنـد کـه مبـارزه را بـه سـطح دیگـری برسـانند و بـه ایـن ترتیـب هیـچ تغییـر 
اساسـی صـورت نگرفـت. حتـا نتایـج فاجعه بـار هـم از درون این وقایـع وقتی که 
توده هـای مـردم سـر بـه خیـزش برداشـته اند و بـه اشـتباه بـاور کرده اند کـه صرفًا 
بـه ایـن خاطر که آرمانشـان عادالنه اسـت، نیروهای مسـلِح سیسـتم حاکـم با آن ها 
همدلـی کـرده و بـه آن ها خواهند پیوسـت – در حالی که در واقـع آن نیروها نقش 
خـود را ادامـه داده و بـه مثابـه نیروهـای قهریـۀ حفاظـت از سیسـتم موجـود عمل 

کرده انـد و دیـر یـا زود دسـت بـه سـرکوب خشـونت بار مـردم زده اند.

خیـر! سیسـتم سـتمگر حاکـم را باید سـرنگون کـرد. یعنـی، نیروهای سـازمان یافته 
انقابـی بایـد نهادهـای سـرکوب قهریـۀ آن را درهـم شـکنند، مغلـوب و مضمحل 
کننـد. بـه همیـن علت الزم اسـت کـه اوضاع بـه ورای صرفـًا اعتراضات تـوده ای، 
هرچقـدر هـم کـه رزمنـده و راسـخ باشـند بـرود و تبدیـل به یـک انقـالب واقعی 

. د شو

در رابطـه بـا کشـوری ماننـد اینجـا }ایاالت متحـده آمریـکا{ حتـا در وضعیتـی که 
میلیون هـا نفـر از مـردم، بـه شـکلی ادامـه دار بـه خیابان هـا بیاینـد و عزم جـزم در 
شـورش علیه سـتم و بی عدالتی داشـته باشـند و حتا اگر برخی از نیروهای مسـلح 
سیسـتم نیز با این شـورش همدلی داشـته و آن را از خودشـان بدانند، بازهم بسـیار 
غیـر محتمـل اسـت که ایـن خیزش، بـه خودی خـود، منجر به منشـعب کـردن آن 
نیروهـای مسـلح شـده و بخـش قابل توجهـی از آن هـا به مردمـی که به این شـکل 
بـه پـا خاسـته اند، بپیوندنـد. )ایـن امر در مـورد نیروی پلیس بیشـتر مصـداق دارد، 

زیـرا صفـوف پلیـس پر از حیوان های دسـت راسـتی های سرسـخت اسـت(.
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در واقـع یکـی از اهـداف انقـاب )و امـری که باید بخشـی ضروری از اسـتراتژی 
نیروهـای انقابـی باشـد( ایـن خواهـد بـود کـه بخـش قابل توجهـی از نیروهـای 
مسـلح را کـه بـه مخالفـت بـا انقـاب بـر می خیزنـد، جلب کنـد. اما امـکان تحقق 
ایـن امـر و راه دسـت یافتـن به آن، بسـتگی بـه روند تکاملـِی خودِ فرآینـد انقاب 

داشـت.  خواهد 

بعـداً، در انتهـای ایـن سـخنان، به طور مسـتقیم تری وارد این مسـاله خواهم شـد و 
برخـی جنبه هـای کلیـدی دکتریـن و رویکـرد اسـتراتژیکی را که نیروهـای انقابی 
بایـد – زمانـی کـه شـرایط الزم بـرای دسـت زدن به یک جنـگ انقابـی تمام عیار 
بـه وجود آورده شـده باشـد– بـه کار ببندند تا واقعًا شـانس پیروزی داشـته باشـند 
را بحـث خواهـم کـرد– از جملـه در مـورد رویکـرد در رابطـه بـا جلـب نیروهای 
طـرف مقابـل، در طـول آن جنگ تمام عیـار. و در بخشـی از آن صحبت ها، خواهم 
گفـت کـه در یـک جنـگ داخلـی کـه میـان بخش هـای متضـاد جامعـه جریـان 
می یابـد، امـور می توانـد بـه گونـه ای تکامـل یابـد کـه همـان نیروهـای مسـلح که 
سـتون فقـرات قـدرت دولتـی بودنـد و سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـتی موجود 
را تقویـت می کردنـد، بـر بسـتر جنـگ داخلی منشـعب شـوند و این امـر می تواند 

پیامدهایـی بـرای رسـاندن انقاب بـه فرجام پیروزمند داشـته باشـد.

امـا قبـل از آن، مهـم اسـت کـه وارد ایـن مسـاله اساسـی شـویم: شـرایط ضروری 
بـرای یـک انقـاب چیسـتند؟ این هـا به طـور پایـه ای عبارتنـد از:

وجـود بحرانـی چنـان عمیـق و چنان مختـل کنندۀ »رونـد معمول امـور« در جامعه 
و حکومـت کـه کسـانی کـه بـرای مـدت مدیـدی بر مـا حکومـت کرده انـد، دیگر 
نتواننـد بـه سـیاق »معمول«، آن طـور که مردم را عـادت به پذیـرش آن داده بودند، 

حکومـت کنند.

وجـود یـک مـردم انقابـی که شمارشـان بـه میلیون هـا نفـر می رسـد، در حالی که 
»وفاداری« شـان بـه سیسـتم درهم شکسـته شـده اسـت و عزم شـان به جنـگ برای 

یـک جامـۀ عادالنه، بزرگتر از ترسشـان از سـرکوِب قهرآمیِز سیسـتم اسـت.

وجـود یـک نیـروی انقابـی سـازمان یافته – متشـکل از شـمار در حـال ازدیـاد از 
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میـان توده هـای تحت سـتم ولـی همچنیـن از میـان بسـیاری دیگـر از بخش هـای 
جامعـه – نیرویـی کـه در زمینـه تـدارک و اجـرای انقـاب متکـی بـر علمی تریـن 
رویکـرد اسـت و بـه طـور سیسـتماتیک در تـاش اسـت کـه آن را بـه کار ببـرد و 
بـه طـور روزافزونـی چشـم توده هـای مـردم بـه این نیرو اسـت کـه آنـان را در به 
وجـود آوردن ایـن تغییـر رادیـکال کـه بـه اضطرار مـورد نیاز اسـت، رهبـری کند.

برای عمیق شدن، بیایید وارد شرط اول شویم.

برخـی تجـارب تاریخـی مهمـی وجـود دارد کـه می تـوان از آن هـا آموخـت – از 
وضعیت هایـی کـه طبقـۀ حاکـم، دیگـر قـادر نبود به »سـیاق معمـول« که مـردم را 
عـادت بـه پذیـرش آن داده بـود حکومـت کنـد و امـکان واقعـی سـربلند کـرد که 
سیسـتم موجود سـرنگون شـود، حتا سیسـتمی بـا چنـان اسـتحکامات قدرتمند که 
بـرای مدت هـای مدیـد، بـه وجـود آوردن چنیـن تغییر عمیقـی غیر ممکـن به نظر 
می آمـد. ایـن اتفـاق به ویـژه زمانـی رخ می دهد که طبقـۀ حاکم یا بخشـی از طبقۀ 
حاکـم آن سیسـتم دیگـر اعتقـادی بـه »هنجارهای انسـجام بخش« سیسـتم )رشـته 
باورهـا و فرآیندهـای تنظیـم کنندۀ سیسـتم( نـدارد و به طور کمابیش آشـکار آن ها 

را کنـار می گـذارد. 

یـک نمونـه از ایـن روند را می تـوان در اتحاد شـوروی در سـال های 1۹۹1-1۹۸۹ 
دیـد )هرچنـد کـه آن سیسـتم توسـط یـک انقـاب واقعـی پایین کشـیده نشـد اما 
دربرگیرنـدۀ تغییـری مهـم بـود(. اتحاد شـوروی اولین دولـت سوسیالیسـتی جهان 
بـود کـه از طریـق انقـاب روسـیه در سـال 1۹17 بـه وجـود آمـد. امـا حقیقت آن 
اسـت کـه در اواسـط دهـه 1۹50 سـرمایه داری در آن کشـور احیاء شـده بـود ولی 
هنـوز و بـرای مدتـی نقـاب »سوسیالیسـم« را حفـظ کـرده بـود. امـا بعـداً در دهـه 
1۹۸0، »رفرم« هایـی اتخـاذ شـد کـه شـروع به از هم گسـیختن کلیت سیسـتم شـد 
و در نهایـت بخش هایـی از طبقـۀ حاکمـه تظاهـر به سوسیالیسـم را کنار گذاشـت 
و کشـور دسـتخوش دگرگونـی شـده و آشـکارا یـک جامعـۀ سـرمایه داری شـد و 
حتـا هویـت ظاهـری اش به عنـون »اتحـاد جماهیر شـوروی سوسیالیسـتی« را کنار 
گذاشـت. همیـن نـوع دگرگونـی در کشـورهای اروپـای شـرقی کـه تحت سـلطه 
مؤثـر اتحـاد شـوروی بودند رخ داد. در این کشـورها، خیزش های تـوده ای رخ داد. 
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سـاختارهای حاکـم منشـعب شـدند. و نتیجـه اش صـورت گرفتـن تغییـری بود از 
سـرمایه داری نقـاب دار بـه سـرمایه داری بـی نقاب. هرچنـد این تغییر یـک انقاب 

واقعـی نبـود امـا تغییر مهمـی بود. 

چنیـن وضعـی، بخشـی از یـک پدیدۀ عام اسـت که تغییـر مهم و حتا یـک انقاب 
واقعـی، می توانـد ممکـن شـود )یـا ممکن تـر شـود( – وضعیتـی کـه صرفـًا یـک 
بحـران عمیـق در جامعـه و تفرقـه جـدی در میـان نیروهـای حاکـم نیسـت بلکـه 
وضعیتـی اسـت کـه نیروهـای حاکـم بـه واقـع منشـعب شـده اند و سـیاق سـابق 

حکومـت کـردن بـه واقـع دیگـر ممکن نیسـت.

یـک نمونـه دیگـر، بـه وجود آمـدن خودِ اتحـاد شـوروی در نتیجه انقاب روسـیه 
اسـت. ایـن واقعـه در زمـان جنـگ جهانـی اول رخ داد. میلیون هـا نفـر از مـردم 
روسـیه مردنـد و توده هـای مـردم زیر فشـار رنج هـا و سـختی های بزرگـی بودند. 
در چنیـن شـرایط حساسـی، نیروهـای حاکِم آن کشـور منشـعب شـدند و این امر، 
در ابتـدا منتهـی به سـرنگون شـدن حاکمیـت طوالنی و قدرتمند سـلطنت اسـتبداد 
تـزاری شـد امـا دری هم بـه روی انقاب باز شـد که توانسـت طبقات اسـتثمارگر 
را کـه شـامل نیروهـای بـورژوازی بـود که تـاش می کردند بـدون تـزار حاکمیت 

سـرمایه داری را تحکیـم کنند، سـرنگون کند.

یـا، مثـال دیگـری از تاریخ این کشـور برایتان بیـاورم: چرا در جریـان جنگ داخلی 
در سـال های 1۸60 شـمار زیـادی از مـردم سـیاه )نزدیـک بـه دویسـت هـزار نفر( 
بـه ارتـش متحـد شـمال که علیـه کنفدراسـیون جنـوب می جنگیـد پیوسـتند؟ زیرا 
کشـور و آن هـا کـه بـر آن حکومت می کردند، منشـعب شـده بود و توده های سـیاه 
حـس می کردنـد کـه در چنـان وضعیتـی، امـکان واقعـی بـرای خاتمه بخشـیدن به 
شـرایط بردگـی وجـود دارد کـه بعـد از این که جنگ داخلی تمام شـد اتفـاق افتاد.

چنیـن چیـزی را چگونـه می تـوان در رابطـه بـا ایـن کشـور و شـرایط امـروز، بـه 
کار بسـت؟ آنطـور کـه روز بـه روز آشـکارتر می شـود، نـه تنهـا در کشـور بـه 
طـور کلـی شـکاف های عمیـق اسـت کـه هـر روز عمیق تـر می شـوند بلکـه ایـن 
شـکاف ها در میـان قدرت هـای حاکمـه ایـن سیسـتم جریـان دارد. بعـداً بـه ایـن 
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مسـاله بیشـتر خواهـم پرداخـت امـا همیـن را بگویم کـه یک بخـش از قدرت های 
حاکـم کـه توسـط حـزب جمهوری خـواه نمایندگـی می شـود، دیگـر اعتقـادی به 
آن چـه »هنجارهـای انسـجام بخـش« در حاکمیـت »دموکراتیـک« سـرمایه داری 
در ایـن کشـور بـوده اسـت نـدارد یـا احسـاس می کنـد کـه نمی توانـد متعهـد بـه 
آن باشـد. ایـن امـر، موجـب عمیق تـر شـدن انشـقاق ها و برخوردهـای حـادی در 
سراسـر جهـان و همچنیـن در میان »باالیی ها« شـده اسـت و هرچه بیشـتر عمیق تر 
می شـود. پوالریزاسـیون تداوم یافتـه و حادتـر خواهـد شـد در حالـی کـه نیروهای 
حلقـه زده حـول حـزب جمهوری خـواه و تحـت رهبـری آن، در پافشـاری )از 
جمله پافشـاری خشـونت بار( بـر تحمیل دیدگاه شـان از »آمریـکا را دوباره عظمت 
بخشـیم« هرچـه تهاجمی تـر شـده اند. ایـن امـر، دهشـت های بسـیار واقعـی را بـر 

دیگـر دهشـت ها اضافـه خواهـد کرد.

تمـام ایـن وضعیـت تأثیـرات متضـاد خـود را دارد. برخـی از آن هـا مطمئنـًا منفـی 
اسـت امـا برخـی نیـز مثبت بـوده یـا ظرفیـت مثبـت دارد. به مـوازات تکامـل این 
وضعیـت، ایـن حقیقـت عمیـق هرچـه آشـکارتر شـده و بـا قـدرت بیشـتری خود 
را بـه نمایـش خواهـد گذاشـت: بحـران و شـکاف های عمیـق در جامعـه فقـط به 
واسـطۀ روش رادیـکال می توانـد حـل شـود: چـه روش رادیـکال ارتجاعـی که به 
شـدت جنایتکارانـه و سـرکوبگرانه و بـه واسـطۀ ابـزار ویرانگر پیـش خواهد رفت 

یـا از طریـق رهایی بخـش انقالبی.

بـا توجـه بـه ایـن مسـاله، آن چه به طـور عاجل مـورد نیـاز و ممکن اسـت و باید 
بـه طـور خسـتگی ناپذیر و فعاالنه برایـش کار کرد تـا واقعًا یک محصـول مثبت از 
درون ایـن وضعیـت بیـرون بیایـد، این اسـت کـه یک صـف آرایی اساسـًا متفاوت 
در کشـور شـکل بگیـرد: یـک تجدیـد قطب بنـدی الزم اسـت که مسـاعد بـه حال 
انقـاب و بـه میـدان آوردن نیـروی ضـروری بـرای انقـالب باشـد – بـرای یـک 
انقـاب واقعـی جهـت سـرنگون کـردن ایـن سیسـتم و ایجـاد یـک سیسـتم بنیاداً 

متفـاوت و بسـیار بهتر.

امـا چـرا و چگونـه ممکن اسـت کـه بتـوان چنین تجدیـد قطب بنـدی را برای یک 
انقـاب واقعی به وجـود آورد؟
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بـه خاطـر اوضاعـی اسـت کـه بسـیار متفـاوت از »وضعیـت معمولـی« اسـت کـه 
نسـل ها در ایـن کشـور حاکـم بوده اسـت. در مقالـه »دوران نادر« نوشـتم که وضع 

کنونـی چگونـه به وجـود آمده اسـت: 

اگرچه ادعای »دموکراسـی، همراه با آزادی و عدالت برای همه« دروغ سـنگدالنه ای 
اسـت، امـا بـرای حاکمـان این کشـور، چنیـن دروغـی بـرای سـامان دادن امور در 
چارچـوب و تحـت حاکمیـت سیسـتم، حیاتـی بوده اسـت – به ویژه بـرای این که 
افـرادِ تحت سـتِم سیسـتم را معتقـد بـه این توهـم نگاه دارنـد که گویا می شـود این 
سیسـتم را عادالنه تـر کـرد. بـه همیـن دلیل اسـت که هـر دو حزب طبقـۀ حاکم، تا 
مـدت زیـادی بـا یکدیگـر توافـق داشـتند که بـرای حکومت کـردن بر کشـور، در 
ایـن چارچـوب بـا هم کار کننـد. آن ها توافق داشـتند که نتایج انتخابـات را بپذیرند 
و موجبـات »انتقـال صلح آمیـز قـدرت« را بیـن نماینـدگان متفاوت همین سیسـتم، 

چـه دموکـرات و چـه جمهوری خواه، فراهـم کنند.

از زمـان پایـان جنـگ جهانـی دوم )75 سـال پیش( تا کنون، شـرایط در این کشـور 
و بـه طـور کلـی در جهـان تغییر کرده اسـت. بـرای طبقـۀ حاکمه ضـروری بود که 
جهـت حفـظ »نظـم و ثبـات« در ایـن کشـور برخـی امتیـازات را بـه مبـارزه علیـه 
برتری طلبـی سـفید، برتری طلبـی مردانه و سـایر روابط سـتمگرانه بدهـد. در همان 
حـال، طبقـۀ حاکمـه اصرار داشـت که همـۀ این ها را بـه عنوان تاش بـرای »ایجاد 
ایاالت متحـدۀ کامل تـر« و »ناب تـر کـردن دموکراسـی عظیمـی کـه همیشـه در این 
کشـور وجـود داشـته اسـت« قلمـداد کنـد. بـه عـاوه، از جهـت دیگری نیـز دادن 
چنیـن امتیازاتـی بـه مبـارزه علیـه سـتم ها بـرای حاکمان این کشـور ضـروری بود 
زیـرا نیـاز داشـتند بتوانند آمریـکا را که در واقـع سـتمگرترین، ویرانگرترین قدرت 
و غارت کننـدۀ توده هـای مـردم و سـیارۀ زمین اسـت، بـه عنوان »رهبر جهـان آزاد« 

تبلیـغ کنند.

امـا بخشـی از طبقـۀ حاکمـۀ سـرمایه دار آمریـکا کـه حـزب جمهوری خـواه آن را 
نمایندگـی می کنـد، همیشـه در مقابـل دادن همین امتیازات بسـیار جزئـی، مقاومت 
کـرده اسـت. آنـان بـر ایـن باورنـد و متقاعـد شـده اند کـه ایـن تغییـرات و امتیـاز 
دادن ها، زیاده از حد شـده اسـت و برای آنچه که تا کنون توانسـته اسـت انسـجام 
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ایـن کشـور را حفـظ کنـد و بر جهان مسـلطش سـازد، خطرناک شـده اسـت. 

جمهوری خواهـان بـدل بـه یـک حـزب فاشیسـتی شـده اند؛ یعنـی، حزبـی کـه بر 
مبنـای برتری طلبـی آشـکار و سـتیزه جویانـه سـفید، برتری طلبـی مردانـه و سـایر 
روابـط سـتمگرانه بنـا شـده اسـت- حزبـی کـه متقاعـد شـده کـه: تنها اوسـت که 
شایسـتگی حکومـت کـردن را دارد و در نتیجـه، بـه سـوی دسـتکاری انتخابـات و 
سـرکوب آرا جهـت تضمیـن پیـروزی بـرای خـود و حفظ قـدرت خیز برداشـت؛ 
از پذیـرش نتایـج انتخاباتـی کـه در آن پیـروز نشـد امتنـاع کـرد؛ حزبی کـه مصمم 
اسـت »حاکمیـت قانـون« را تحریـف و نابـود کند، حقوق مـردم را لگدمـال کند و 
دیکتاتـوری برهنـه و بی آرایـه سـرمایه داری را اختیـار کنـد؛ }و نهایتـًا{ حزبـی که 
آمـاده اسـت تـا از خشـونت نـه تنهـا علیـه توده هـای مـردم بلکـه همچنیـن علیـه 

رقبایـش در طبقـۀ حاکمـه نیـز اسـتفاده کند.

جمهوری خواهـان، بخـش قابل توجهـی از مردمـی را بسـیج کرده انـد کـه شـدیدا 
و بـه طـور غیرعقانـی معتقدنـد برتری طلبـی سـفید، برتری طلبـی مردانـه و سـایر 
روابـط سـتمگرانه ) همچنیـن غـارت بی حـد و حصر محیط زیسـت( بایـد قاطعانه 
حمایـت و تقویـت شـود. آن ها به سـوی حالتـی از جنون وحشـیانه رانده شـده اند 
و انـواع تئوری هـای توطئـۀ احمقانـه را در کنـار بنیادگرایـی دیوانـه وار مسـیحی 
پذیرفته انـد و ایـن را پاسـخی می بیننـد در مقابـل خطـری که موقعیت بـه اصطاح 
»برحـق« )یـا »خـدا دادی« شـان( را تهدید می کند و مصر هسـتند کـه دادن امتیازات 
بیشـتر بـه مبـارزه علیـه سـتم، موجـب نابـودی آن چیـزی می شـود که »آمریـکا را 

بزرگ سـاخته اسـت«.

هـر روز و بـه هـزاران شـکل، واقعیـت فریـاد می زنـد کـه هیچگونـه همزیسـتی با 
دیوانگـی فاشیسـتی ممکن نیسـت و هیچکس نبایـد چنین چیـزی را بخواهد! هیچ 
امـکان نـدارد کـه انسـانی شـرافتمند باشـد و بخواهـد در جامعه و جهانـی زندگی 
کنـد کـه ایـن فاشیسـت ها مصمم هسـتند به وجـود آورند و مشـتاق اند کـه برایش 

کشـتار کنند.

همان طور که در بیانیه سال نو در ژانویه 2021 نوشتم:
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بایـدن و دموکرات هـا می گوینـد »کشـور را متحـد خواهنـد کـرد« امـا ایـن ادعایی 
دروغیـن اسـت. زیـرا هیـچ نـوع »آشـتی« بـا ایـن فاشیسـت ها ممکن نیسـت مگر 
بـر اسـاس تـن دادن بـه شـروط فاشیسـت ها کـه عواقـب و نتایـج وحشـتناکی 
خواهـد داشـت. زیـرا »عصبانیت« کینـه ورزانـه و متعصبانۀ فاشیسـت ها برخاسـته 
از ضدیتشـان بـا هـر گونـه ایجاد محدودیـت برای برتری طلبی سـفید، سـلطه گری 
مردانـه، بیگانه سـتیزی )نفـرت از خارجی هـا(، شوونیسـم هـار آمریکایـی و چپاول 

افسارگسـیختۀ محیط زیسـت اسـت.

بـرای ریاسـت جمهوری، او الف مـی زد کـه  بایـدن  انتخاباتـی  اوایـل کارزار  در 
در زمـان سـناتوری اش قـادر بـود بـا برتری طلبـان سـفید و جدایی طلبـان جنـوب 
همـکاری کنـد! اکنـون، او هنوز تـاش می کند با کسـانی از حـزب جمهوری خواه 
کـه وقیحانـه برتری طلب سـفید و آشـکارا فاشیسـت هسـتند همـکاری کنـد. اما با 
وجـود تاش هایـش، آن هـا حاضـر نیسـتند بـا او کار کنند مگر بر حسـب شـروط 

خودشان.
اوضـاع مثـل گذشـته نیسـت و واقعیت این اسـت: انشـقاق های عمیـق درون طبقه 
حاکمـه و بـه طـور کلی درون جامعـه را نمی تـوان تخفیف داد؛ این هـا روز به روز 
عمیق تـر و حادتـر؛ روز بـه روز تیزتـر و آشـتی ناپذیرتر خواهنـد شـد. در ایـن جا 
حقیقتـی اساسـی موجـود اسـت که الزم اسـت آن را به وضوح و عمیـق درک کنیم 

کـه این شـکاف ها:

در چارچوبـی کـه تا کنون وجود داشـته اسـت غیرقابل حل هسـتند. ایـن چارچوب 
قریـب به ۱۵۰ سـال- از کمـی پس از پایان جنـگ داخلی که منجر به لغـو برده داری 
شـد – وجود داشـته و تا کنون توانسـته اسـت انسـجام سیسـتم را حفظ کند. اما این 
شـکاف ها را دیگـر نمی تواننـد بـر مبنای »دموکراسـی« سـرمایه دارانه کـه مدت های 

مدیـد ابزار »معمـول« حاکمیت )دیکتاتوری( سـرمایه داری بوده اسـت، حل کنند.

و این که:

ایـن شـرایط نـادر، بـا تعمیق و حاد شـدن تضادهـا در بیـن قدرت هـای حاکمه و به 
طـور کل در جامعـه، مبنـای قوی تری و گشـایش عظیم تری را برای شکسـتن تسـلط 



13آینده ای بسیار وحشتناک یا حقیقتًا رهایی بخش  

ایـن سیسـتم بر توده هـای مردم فراهم آورده اسـت.

و به شدت مهم است که عمیقًا نکتۀ زیر را درک کنیم که:
بـه مـوازات تکامـل این وضعیـت و ناتوانی بیشـتر طبقـۀ حاکمـه در حکومت کردن 
بـه سـیاق گذشـته، جامعـه و زندگـی روزمـرۀ توده های بخش هـای مختلـف جامعه 
می توانـد بـا »اختـالالت و شـکاف های« مکـرر مواجـه شـده و از مجـاری »معمول« 
امـور کـه پیـش از ایـن بوده خـارج و بـه نحو فزاینـده ای ناآرام و پرآشـوب شـود.

از آنجایـی کـه »طریـق معمـول« کـه پیـش از این بـر جامعه حاکـم بود، در سـامان 
دادن امـور نـاکام مانـده- و جامعه به نحو فزاینده ای از هم گسسـته شـده اسـت- این 
امـر می توانـد اعتقـاد مـردم مبنـی بر ایـن کـه »طریقی که همیشـه بـوده« بـه معنای 
تنهـا طریقـی اسـت کـه می توانـد باشـد را تـکان داده و متزلـزل کند. ایـن موضوع 
می توانـد ذهـن افـراد را به روی پرسـش گری بگشـاید – بـه معنای واقعـی کلمه این 
موضـوع مـردم را وادار بـه پرسشـگری می کند- پرسشـگری درباره طریقـی که پیش 
از ایـن حاکـم بـوده و دربـارۀ ایـن کـه آیا امـور بایسـتی همچنـان به همیـن طریق 
بمانـد؟ و همـۀ این هـا محتمل تر خواهد شـد اگـر نیروهـای انقالبی در سـطح جامعه 
بیـن مـردم باشـند و بـر واقعیت عمیق تـر آنچه که در حـال رخ دادن اسـت و چرایی 
آن، پرتـو بیافکننـد و این مسـئله را مطـرح کنند که بدیـل و آلترناتیوی بـرای زندگی 

کـردن به طریـق دیگر وجـود دارد.

ایـن بخـش حیاتـی اسـت از ایـن کـه یـک اوضـاع انقابـی را چگونه می تـوان به 
وجـود آورد. یعنـی، اوضاعـی کـه در آن سـرنگون کـردن سیسـتم ممکن می شـود.

از طـرف دیگـر، »اگـر اوضـاع به حال خـود واگذار شـود« — یعنـی، اگر خصلت 
جـاری و دینامیک هـای ایـن وضعیـت بـر روی همـان مسـیری کـه اکنـون قـرار 
دارد، بمانـد – تقریبـًا بـا اطمینـان می تـوان گفـت کـه ماحصـل ایـن وضعیـت و 
انشـقاق هایی کـه خصلـت آن را رقـم می زند، منفـِی هولناکی خواهد بـود. بنابراین 
وضعیـت کنونـی را بایـد در مـدت زمـان نسـبتا کوتـاه و »فشـرده« )منظـورم چنـد 
هفتـه و مـاه نیسـت ولـی چنـد دهـه هـم نیسـت( بـه طـور رادیـکال عـوض کرد. 
اگـر تـا پیـش از انتخابـاِت برنامـه ریـزی شـده بـرای ریاسـت جمهوری در سـال 
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2024 هنـوز اوضـاع کامـًا منفجـر نشـده باشـد، آن انتخابـات نقطۀ عطـف حیاتی 
آن جمهوری خواهـان  از طریـق  کـه  بـود  تعیین کننـده خواهـد  نقطۀچرخشـی  و 
فاشیسـت تـاش خواهنـد کـرد کـه قـدرت را گرفتـه و خـود را بر جامعـه تحمیل 
کننـد و هرگونـه امکانـی را بـرای این کـه در آینده، قـدرت از آن ها بـه جای دیگر 

»منتقـل« شـود از بیـن ببرند.

جمهوری خواهـان کمـاکان بـه دروغ بزرگ شـان کـه انتخابـات قبلـی )2020( از 
ترامـپ ربـوده شـد و هنوز بـه حرکاتشـان در سـرکوب آراء ادامه می دهنـد و تمام 
جهت گیری شـان ایـن اسـت کـه در هـر حـال در انتخابـات سـال 2024 )با فرض 
وجـود انتخابـات ریاسـت جمهوری(، تنها نتیجـۀ قابل پذیرش برایشـان این خواهد 
بـود کـه پیـروز انتخابـات اعـام شـوند. تمـام این ها روشـن کرده اسـت کـه آن ها 
بـه هیـچ شـکل از »انتقـال صلح آمیـز قـدرت« در حکومـت اجـازه نخواهنـد داد 
مگـر ایـن کـه نتیجـه اش به قدرت رسـیدن خودشـان باشـد. شـمار روز افـزون از 
کسـانی کـه سـمت و سـوی فاشیسـم دارند آماده انـد که در رسـیدن به چشـم انداز 
منحط شـان مبنـی بـر »عظمـت دوبارۀ آمریکا« دسـت به خشـونت بزننـد. و رهبری 
جمهوری خـواه آمـاده اسـت تـا در صورتی کـه به شـکل دیگری به قدرت نرسـند 
دسـت بـه خشـونت بزننـد. پیشـاپیش، مقامـات انتخـاب شـده جمهوری خـواه، از 
جملـه اعضـای کنگـره، دارنـد احساسـات را در خدمـت بـه ضرورت دسـت زدن 
بـه چنیـن خشـونتی و حمایـت از اوباش فاشیسـت که درگیر خشـونت شـدند، بر 

می انگیزنـد.

در اوضـاع 2020 در انتخابـات ریاسـت جمهوری، مغلـوب کـردن و اخـراج ترامپ 
از قـدرت از طریـق انتخابـات ممکـن بود و به عنـوان یک حرکـت تاکتیکی جهت 
ممانعـت فـوری از تحکیـم بیشـتر حاکمیـت فاشیسـتی، اهمیـت داشـت کـه انجام 
بشـود. امـا، بـا وجود شکسـت انتخاباتـی، ترامپ و حامیانـش تقریبـًا در انجام یک 
کودتـا موفـق شـدند و اگـر موفـق می شـدند، در مقابـل نتایـج انتخابـات و »انتقال 
مسـالمت آمیز قـدرت« از یـک بخـش به بخـش دیگر طبقـۀ حاکمه می ایسـتادند و 
در قـدرت می ماندنـد. همـه چیز نسـبت بـه اوضاعی که هنـگام انتخابـات 2020 و 
دوره بافاصلـه بعـد از آن وجـود داشـت عوض شـده و به سـرعت در حـال تغییر 
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است.

مضافـًا، خـودِ فرآینـد انتخاباتـِی سیسـتم، علیـه آن نـوع تغییر اساسـی کـه اکنون به 
طـور عاجـل الزم اسـت، کار می کنـد. یکـی از کارهایـی کـه می کند این اسـت که 
افـق مـردم را پاییـن می کشـد و »انتخاب هـای واقع بینانـه« را محـدود می کنـد بـه 
آن چـه در چارچـوب سیسـتم ممکن اسـت و مـردم را عادت می دهد کـه رویکرد 
و نگاه شـان بـه مسـائل در چارچوبـه ای باشـد کـه سیسـتم ارائـه می دهـد. تـداوم 
رأی دادن بـه دموکرات هـا و تـاش بـرای ممانعـت از موفقیـت جمهوری خـواه-

فاشیسـت ها در کسـب و تحکیـم قدرت، از طریـق انتخابات به احتمال بسـیار زیاد 
شکسـت خواهـد خـورد و اساسـی تر از همـه ایـن که بـه تـداوم اوضاع در مسـیر 
فاجعه بـاری کـه اکنـون هسـت خدمت خواهد کـرد و تـداوم اوضاع در این مسـیر 
پیامدهـای وحشـتناک بـرای میلیون هـا نفـر از مـردم کـرۀ زمین و برای بشـریت در 

کل، خواهد داشـت.

همانطور که در بیانیۀ سال جدید )2021( گفتم:

شکسـت انتخاباتـی رژیـم ترامپ/ پنس فقـط “مقداری زمـان می خرد”: هـم در رابطه 
بـا خطـر قریب الوقـوع فاشیسـم که ایـن رژیـم نمایندۀ 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 قـوای محرکۀ سیسـتم سـرمایه داری – امپریالیسـم 
متصـل اسـت. امـا، اساسـًا زماِن مبـارزه برای آینـدۀ بهتر برای بشـریت، تنگ اسـت.

زمـان دارد از دسـت مـی رود و همـراه بـا آن اوضـاع بـه سـمت فرجـام فاجعه بـار 
شـتاب گرفتـه اسـت. آن مقـدار زمانـی را کـه هنـوز داریم نبایـد توسـط آن چه به 
ویـژه اکنـون هیـچ نیسـت جـز مانوردهـی بی معنـا در چارچـوب ایـن سیسـتم و 
انتخابات هـای آن، هـدر بدهیـم. ایـن زمـان را بایـد بـا اضطراری ضـروری صرف 
سـاختن راه بـه سـمت تنهـا راه حلـی که می توانـد مانـع از آن فاجعه شـود کنیم و 
از درون ایـن تـاش یـک چیـز حقیقتـًا مثبـت بیـرون بیاوریـم: وقوع یـک انقاب 

قعی. وا
در ادامـه ایـن سـخنان بـه طـور کامل تـر در مـورد ایـن کـه چـه کاری نیاز هسـت 
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انجـام شـود تـا پایـه ای بـرای انجـام انقاب فراهـم شـود، صحبت خواهـم کرد؛ و 
در انتهـا، بـه طـور مسـتقیم به رویکـرد پایـه ای در دسـت زدن به جنگـی تمام عیار 
بـرای انقـاب، که شـانس واقعی بـرای پیروزی در آن باشـد، سـخن خواهم گفت.

امـا الزم اسـت کـه بـر ایـن حقیقـت حیاتـی تأکیـد بگذاریـم: همـه چیز وابسـته به 
آن اسـت کـه بتوانیـم مردمـی انقالبـی را بـه مثابه یـک نیـروی قدرتمنـد انقالبی به 
میـدان بیاوریـم کـه از میـان سـتمدیده ترین سـتمدیدگان و همـه بخش هـای جامعـه 
برخاسـته اند و در ابتـدا هـزاران نفرنـد و بعـداً شمارشـان سـر بـه میلیون هـا می زند 
و از همـان ابتـدا سـازمان یافته اسـت و پیگیرانـه بـا افقی سراسـری حرکـت می کند، 
تمـام جامعـه را متأثـر می کنـد، مختصاتی را که توده هـای مردم از دریچه آن مسـائل 
را می دیدنـد عـوض می کنـد و بـر واکنـش همه و هـر نهاد جامعـه تأثیـر می گذارد. 
همـه چیـز بایـد از هـم اکنـون متمرکز باشـد بر این کـه به واقـع چگونه ایـن نیروی 

انقالبـی را بـه میدان آوریـم و سـازماندهی کنیم.

راه پایه ای برای انجام این کار در »بیانیه و فراخوان« تشریح شده است:

 مـا بـه طـور عاجـل نیـاز داریـم که اوضـاع را عـوض کنیم زیرا شـمار کسـانی که 
نسـبت بـه ایـن انقـاب آگاه هسـتند و بـه آن پیوسـته اند اصـا کافـی نیسـت. مـا 
نیـاز داریـم ایـن انقـاب و رهبـری آن را در همـه جـا بشناسـانیم. ما نیـاز داریم با 
اطرافیـان خـود و بـا مـردم سراسـر کشـور، بـه طور جـدی مبـارزه کنیم و آنـان را 
بـه چالـش بکشـیم کـه وارد کاری شـوند کـه واقعًا نیازمند شـجاعت اسـت و تأثیر 
مثبـت واقعـی بـر اوضاع خواهد گذاشـت. پـس بخشـی از این انقاب شـوید و از 
ایـن رهبریـت پیـروی کنید. مـا نیاز داریـم که تعداد هرچـه بیشـتری را در صفوف 

انقـاب متشـکل کنیم.

پـس معنـای این حـرف که باید همیـن االن وارد فعالیـت برای سـازمان دادن مردم 
بـرای انقاب شـویم چیسـت؟ همان طور کـه »بیانیـه و فراخوان« شـرح می دهد:

متشـکل کـردن مـردم در ایـن انقاب یعنی به سـراغ انواع و اقسـام آدم هـا، در همه 
جـای جامعـه رفتـن و اکتفـا نکـردن به پیوند با کسـانی کـه در اعتراض و شـورش 
علیـه سـتم و بی عدالتـی هسـتند. خبـر انقـاب را باید در جـای جـاِی جامعه و در 
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میـان انـواع و اقسـام آدم هـا پخـش کنیـم. هـم در زندگی واقعـی و هـم در فضای 
مجـازی بایـد مـردم را گـرد بیاوریـم کـه وارد بحث و فکـر در این مورد شـوند که 
انقـاب چیسـت و چـرا ضروری اسـت، انقـاب در برگیرنـدۀ چه کارهایی اسـت 

و هـدف آن اسـتقرار چـه نوع جامعه ای اسـت؟

این کار، کسـانی را که تازه با انقاب آشـنا شـده اند قادر خواهد کرد که خودشـان 
سـازمان دهندگان انقـاب شـوند و تعـداد هرچـه بیشـتری را بـرای انجـام این کار 
بسـیج کننـد. بـر این پایـه و از ایـن طریـق، می توانیم گسـترش صفـوِف انقاب با 
ضرباهنـِگ رشـد یابنـده را ممکـن کنیم تـا توده های مـردم متحدانه و بـه مثابه یک 
نیـروی قدرتمنـد عمـل کننـد؛ از ایـن طریق بایـد بتوانیم بـه جذب و سـازمان دهِی 
قوایـی بپردازیـم کـه برای قـرار گرفتـن در موقعیتی که بتوان به سـرنگونی سیسـتم 

اقـدام کرد، ضروری اسـت. 

مـا در همـان حـال کـه بـا شـمار روزافزونـی متحـد می شـویم تـا بـا جنایـت و 
بیرحمـی و ویرانـی کـه سیسـتم به بـار مـی آورد بجنگیم، اما الزم اسـت که سـخت 
بـا مـردم مبـارزه کنیـم تا اسـتراتژی و جهت گیـری، ارزش هـا و اهـداف انقاب را 
اتخـاذ کننـد و خـود را وقـف تـاش بـرای تحقـق آن کننـد و از طریـق همـۀ این 
راه هـا، هـزاران و سـپس میلیون هـا نفـر را بـرای از بیـن بـردن سیسـتمی کـه برای 
مـردم جهنـم سـاخته اسـت، آمـاده و آبدیـده کنیـم مـا با هـر مبـارزه ای کـه متحد 
می شـویم و صادقانـه و شـفاف متحـد می شـویم بایـد مأموریـت مرکـزی مـان بـه 
عنـوان فعـال کمونیسـت انقابـی و بـه عنـوان حـزب را اعـام کنیـم و بگوییـم 
چـرا؟ چـون فقـط این طـور می توان حسـاب این سیسـتم جنایت پیشـه را رسـید. 
وگرنـه می رفتیـم دنبـال زندگیمـان و فقـط گاهی ابـراز همبسـتگی بـا رنج دیدگان 
می کردیـم. ایـن نیـروی انقابـی سـازمان یافته را بایـد مرتبـًا بـه میـدان بیاوریـم تا 
علیه سیسـتم و مجریان جنایت پیشـه اش بایسـتند و کل »صحنه« )صحنه سیاسـی، 
اجتماعـی و اوضـاع فرهنگـی و “فضـا”( را در سراسـر جامعـه تغییـر دهنـد، نفـوذ 
سیسـتم بـر مـردم را تضعیـف کننـد و هرچـه بیشـتر آنـان را از کمک به سیسـتم و 
اجـرای اوامـر آن دور کننـد و بهترین شـرایط را برای پیروزی انقـاب فراهم کنند.

همراه با این کار، درک و رویکرد پایه ای زیر باید دائمًا به کار بسته شود:
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یکـی از اصـول و روش های مهم در سـازماندهی مردم در انقاب، درک این مسـاله 
اسـت: در عیـن حـال کـه انقـاب تعهـد می طلبـد، امـا درجۀ تعهـد آدم هـا، در هر 
مقطـع زمانـی معیـن، »اساسـًا، منطبـق اسـت بر آمـال و اهدافی کـه در آن هـا بیدار 
یـا در آن هـا ایجـاد شـده و پایـه در درکشـان از الزامـات تحقـق این اهـداف دارد« 
و نقطـۀ شـروع تعهـد سپردنشـان »بایـد مطابـق درکـی باشـد کـه خودشـان بـه آن 
رسـیده اند کـه فکـر می کننـد خدمت ضـروری و حیاتی بـه انقاب اسـت. هرچند 
کـه ممکـن اسـت از طریـق مبـارزه که گاه تنـد و تیز هم بـوده به این درک رسـیده 
باشـند ولـی بایـد منطبـق بـر آن باشـد.« افـراد می توانند با انجـام وظایف سـاده که 
در انجـام آن هـا احسـاس اطمینـان می کننـد و می توانـد خدمـت واقعی به سـاختن 
انقـاب باشـد، آغـاز کننـد و بـه مـوازات کسـب تجـارب بیشـتر و درک عمیق تر، 
مسـئولیت های بیشـتری بگیرنـد. مسـاله مهم این اسـت کـه آن ها همراه بـا دیگران 
بخشـی از فرآینـد سـاختن انقاب باشـند. این اصـول و روش ها همـواره و در تمام 
مراحـل شـرکت مردم در انقالب می بایسـت به روشـنی ملکـۀ ذهن ما باشـند و برای 

]i[.توانمند کـردن آن هـا در ارتقـاء درک و تعهدشـان، به کار گرفته شـوند

همانطـور کـه »بیانیـه و فراخـوان« روشـن می کنـد، بـرای جلـب توده هـای مـردم 
بـه انقـاب، نیـاز بـه تـداوم مبـارزات زیـاد هسـت. آن هـم نـه فقـط مبـارزه علیه 
سیسـتمی کـه منبـع دهشـت های دائمـی اسـت کـه بـر سـر مـردم می بـارد. بلکـه، 
همچنیـن مبـارزه علیه شـیوه های تفکـر خود مـردم و عملکردهای آن هـا در روابط 
میـان خودشـان اسـت زیـرا این هـا شـیوه های تفکـر و عملکردهایـی اسـت کـه 
مصـداق »درونـی کـردن« شـیوه های تفکـر و عملکردهایـی اسـت کـه سیسـتم بـا 
روابـط هیوالیـی و ارزش هـای منحطـش ترویـج می کنـد. ایـن شـیوه های تفکـر 
و عملکـرد، مانـع ایجـاد پوالریزاسـیون )قطب بنـدی( مجـدد در جامعـه اسـت، که 
بـرای اسـتفاده از فرصـت نـادر بـرای انقاب کـردن، به طـور اضطراری مـورد نیاز 

ست.  ا

کینـگ،  اسـتیو  بـه حـرف  پایـه ای علمـی«،  بـر  بـرای بشـریت  »امیـد  مقالـه  در 
جمهوری خـواه عضـو کنگـره اشـاره کـردم کـه قطب بنـدی کنونـی جامعـه را این 
طـور خصلـت نمایـی کـرده بـود: یـک عالمـه حـرف در مـورد جنگ داخلـی زده 
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می شـود در حالـی کـه یـک طـرف )یعنی طـرف فاشیسـت ها( تـا به دندان مسـلح 
 woke»اسـت )نزدیـک بـه هشـت تریلیـون گلولـه دارد( و طـرف دیگـر )»بیـداران
( نمی تواننـد تصمیـم بگیرنـد کـه از کـدام توالـت بایـد اسـتفاده کننـد. هرچند این 
مشـاهدات کینـگ، بسـیار تحریف آمیـز و توهیـن مسـلم بـه ترانس هـا اسـت، امـا 
دارای جنبـه ای از شـرارت دیوانـه وار و بیـش از انـدازه حقیقـت اسـت. و اگـر این 
قطب بنـدی اساسـًا تغییر ناپذیـر بمانـد، بـه مـوازات تکامـل و حادتـر شـدن وضع، 

حتـا دارای پیامدهـای بدتـر خواهـد بود.

بسـیار مرتبـط بـا ایـن و تبـارزی از آن، ایـن واقعیـت کـه امـروز، به خصـوص در 
میـان طبقـات میانـی، اوضـاع هنـوز بـه مقـدار بیـش از انـدازه زیـادی در تطابق با 
کلمـات ییتـِس شـاعر اسـت: بهترین ها از هـر اعتقادی تهی هسـتند، امـا بدترین ها 
مملـو از غیظـی سرسـختانه اند. ایـن فاشیسـت ها هسـتند کـه اعـام کرده انـد »این 
جنـگ اسـت«! ایـن فاشیسـت ها هسـتند که از تـه دل احسـاس می کننـد اوضاع به 
سـمتی مـی رود کـه برایشـان کامـًا غیـر قابـل تحمـل اسـت و تهدیـدی وجودی 
بـرای آن سـبک زندگی و کشـوری اسـت که فکـر می کنند ارزش بـودن دارد. و در 
مغزهـای معوج شـان، حکومـت )یـا حکومتی که دسـت دموکرات هاسـت یا خیلی 
تحـت نفـوذ آن هاسـت( دارد تـاش می کند که اوضـاع را بر این مسـیر نگه دارد و 
بنابرایـن کامـًا نامشـروع اسـت. اما از طـرف دیگر، در میان کسـانی که به درسـتی 
می تـوان گفـت »آدم هـای بـا شـرف« هسـتند و علیـه ایـن فاشیسـت ها می باشـند، 
چشم پوشـی، نادانـی و حـس نه-دانـم یـا حتـا انـکار واقعیـت اوضـاع را می بینیم. 
آن هـا، بیـش از انـدازه با حـس رخوتی که دوسـت دارنـد اوضاع به سـمت خوِب 
مطلـوب آن هـا بـرود یـا حداقل یـک جورهایی بـه خیر و خوشـی »حل شـود«، به 
خـواب رفته انـد. یـا، به همـان اندازه که تشـخیص داده انـد این طور نیسـت )برای 
مثـال، بـا شـتاب گیری بحـران محیط زیسـت( حس بدبینی، درهم شکسـته شـدن و 

انفعـال آن ها را فراگرفته اسـت.

اما مشکل فقط این ها نیست. همانطور که در »امید برای بشریت« گفتم:

یـک عنصـر دیگـِر مسـاله کـه مـا نمی توانیم چشم پوشـی کنیم این اسـت: درسـت 
اسـت کـه بسـیاری از چیزهایی کـه اسـتیو کینگ می گویـد، به شـکل مجنون واری 
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در رابطـه بـا مترقی هـا یـا آدم هـای طبقـۀ میانِی بـه اصطاح »بیـدار« خورنـد دارد، 
امـا یـک معضـل دیگر هـم در رابطـه با توده هـای مردم تحتانـی و به ویـژه جوانان 
وجـود دارد – یـک معضـل بـزرگ این اسـت که آن ها ساح هایشـان را به سـمت 
یکدیگـر نشـانه رفته انـد … این چیزی اسـت که برای سـاختن جنبشـی برای یک 

انقـاب واقعـی، بایـد به طـور بنیادیـن تغییر کند. 

بعـداً بیشـتر در ایـن بـاره خواهـم گفـت. امـا مهـم اسـت بـه برخـورد »نرمـی« که 
حداقـل تـا کنـون نسـبت بـه شـرکت کنندگان در شـورش 6 ژانویـه 2021 علیـه 
عمـارت کنگـره آمریـکا و تـاش ترامپ به کودتا شـده اسـت، توجهـات را جلب 
کنیـم: اتهامـات بسـیار پایینـی بهشـان زده شـده اسـت و در محکمه هـا احـکام 
کمـی در ایـن زمینـه داده انـد و هیـچ اقدامـی در اعـام جـرم علیه ترامـپ و دیگر 
شـخصیت های سیاسـی عالی رتبـه فاشیسـت نشـده اسـت. ایـن رونـد، رخدادهای 
آلمـان را وقتـی کـه جنبـش فاشیسـتی نـازی بـه رهبـری هیتلـر در آن جا سـربلند 
کـرد، بـه یـاد مـی آورد. در دهـه 1۹20، هیتلـر کودتایـی را کـه بـه »کودتای سـالن 
آبجـو« معـروف شـد رهبـری کـرد. در واقـع، اقدامـی دسـت و پاچلفتی بـود برای 
گرفتـن قـدرت از طریـق کودتایـی کـه به شـدت ضعیف سـازماندهی شـده بود و 
فاقـد نقشـه ریزی و حمایـت الزم بـود. امـا بـه هیتلـر برخـورد بسـیار نرمی شـد و 
ایـن »کودتـای سـالن آبجو« تبدیل شـد به تمرینـی برای حرکت بعدی برای کسـب 
قـدرت و تحکیـم قـدرت توسـط نازی هـا؛ درهـم شکسـتن هرگونـه اپوزیسـیون 
مؤثـر و تمـام جنایت هـای هولنـاک نازی هـا کـه از پـس آن آمـد. )شـباهت بـه 
قصـد کودتـای ترامـپ و طرفدارانـش در بعـد از انتخابـات 2020 و بـه ویژه حمله 
بـه عمـارت کنگـره در 6 ژانویـه را عـده ای بـه ایـن شـکل خـوب بیـان کرده انـد: 

»کودتـای شکسـت خـورده چیسـت؟ تمریـن کودتا!«

هـم زمـان، اوضـاع در »طـرف دیگـر این شـکاف« و بـه ویـژه در میان کسـانی که 
خـود را »بیـدار« woke می خواننـد چگونـه اسـت؟ بایـد بـا صراحـت گفـت کـه 
»بیـداری« تبدیـل به یک شـوخی – شـوخی اِی بد — شـده اسـت! شـعاری که در 
revcom.us نوشـته شـده اسـت تصویـر مهمـی ارائـه می دهد: »شـما فکـر می کنید 

بیداریـد امـا داریـد در داالن کابـوس خواب گـردی می کنیـد«. عـاوه بـر این الزم 
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اسـت اضافـه کنیم کـه »بیداریـت« wokeness بـا خصلـِت پرهیز از مبـارزۀ واقعی 
کـه ضـروری اسـت و پشـت کـردن بـه آن و این مبـارزه را بـا »تغییـر واژه« )وورد 
چنـج( و »فرهنـگ ابطـال« )کنسـل کالچـر( جایگزیـن کـردن، در واقـع دارد به این 

کابـوس خدمـت کـرده و آن را طوالنـی می کنـد.

یـک نمونـۀ مضحـک و خشـم برانگیز کاری اسـت کـه »اتحادیۀ آزادی هـای مدنی 
آمریـکا« )آمریکـن سـیویل لیبرتیـز یونیـون – ACLU ( انجـام داده و جملـۀ قاضـی 
روث بـادر گینبـرگ در مـورد حـق زنان بـه سـقط جنین را مثله کرده اسـت. یعنی، 
بـه جای »زن« گذاشـته اسـت »شـخص« )و به جـای اوی مؤنث she-her گذاشـته 
اسـت آن هـا they-their(! ایـن نمونـه بخشـی از پدیـدۀ بزرگتری اسـت که تحت 
لـوای حـق ترانس هـا، در واقع در جهت پاک کـردن زن به لحـاظ مفهومی، حرکت 
می کنـد. امـا پـاک کـردن مفهـوم زن نمی توانـد واقعیـت وجـود سـتم هولنـاک بـر 
میلیاردهـا زن را در جهـان واقعـی، پـاک کنـد. در واقـع کاری کـه می کنـد ایـن 
اسـت کـه مبـارزه تـوده ای و رزمنـدۀ عاجل و ضـروری علیـه حمـات فزاینده ای 
کـه بـه زنـان و بـرای محکم تـر کـردن زنجیرهـای سـتم بـر نیمـی از بشـریت کـه 
مؤنث اسـت می شـود، تضعیـف می کند. اگر »اتحادیـۀ آزادی های مدنـی آمریکا« و 
دیگـران، کـه در گذشـته کارهای خوبی کرده اند، این مسـیر را ادامه دهند، بسـیاری 
از کارهـای خـوب خودشـان را بی اثـر خواهنـد کـرد در حالی کـه می توانند و الزم 

اسـت که هنـوز آن کارهـای خـوب را بکنند.

آیـا ایـن »بیدارهـا« و »مترقی هـا« واقعًا بـاور دارند کـه تمرکز بـر روی تغییر واژه ها 
)اسـم، ضمیـر و غیـره( به واقع بـه تغییر جهـان، در جهتی مثبت، خواهـد انجامید؟

آیـا آن هـا واقعـًا باور دارنـد که اگر یک سـتمی را »ایجنسـی« }فاعلیـت{ بخوانند، 
از سـتم گرانه بـودن آن کـم می شـود )بـرای مثـال، وقتـی زنـی در تن فروشـی و 
پورنوگرافـی اسـیر می شـود، آیا اسـم ایـن را »ایجنسـی« بگذاریم، مسـاله را چیزی 
بجـز سـتم هولناکـی می کنـد کـه زنـان در معـرض اش قـرار دارنـد و به همـه زنان 

ضربـه می زنـد؟ (

آیـا آن هـا واقعـًا فکـر می کنند اگر سیسـتم برخـی اعضای قشـرهای تحت سـتم را 
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در نهادهـا و سـاختارهای قـدرت این سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـم »شـرکت« 
دهـد، واقعـًا ماهیـت سیسـتم که اساسـًا و به طرز هولناکی سـتمگرانه اسـت عوض 
می شـود؟ )اولیـن رئیس جمهـور سـیاه … اولیـن معـاون رئیس جمهـوری زن … 
اولیـن آسـیایی … اولیـن التینـو … اولیـن همجنس گـرا … اولیـن ترانـس … 

اولیـن فـان و بهمان … هنوز همان سیسـتم اسـت!(

در رابطـه بـا »دوسـتان بیـدار« و بـه ویـژه کل ایـن جریـان »فرهنـگ ابطـال«، بایـد 
گفـت: »توده هـای مـردم زیـر تیـغ بیرحمـی و قسـاوت اند، دنیـا دارد می سـوزد 
)حتـا بـه معنـی واقعی کلمه( ولی مشـغلۀ شـما عوض کـردن چهره آن هایی اسـت 
کـه در رأس ایـن دهشـت ها نشسـته اند و بـه صـورت مـردم تـف می کنیـد اگر که 
ضمایـر و موصوف هایـی را کـه شـما تصویـب کرده ایـد اسـتفاده نمی کننـد یـا بـه 
شـکل دیگـری از اسـتانداردهای »بیداریت« که در موتاسـیون دائمی اسـت، تخطی 

می کننـد.«

ایـن رفتارهـا شـبیه برخـی رفتارهـا و رویکردها اسـت کـه در »گشـایش ها« بحث 
کـرده ام: »ژسـت هایی بـرای مرعـوب کردن«. ایـن را مائوتسـه دون )رهبـر انقاب 
چیـن و کشـور چیـن که تـا سـال 1۹76 که مائوتسـه دون درگذشـت، یک کشـور 
سوسیالیسـتی بـود. »کتـاب سـرخ کوچـک« مائـو دارای نقـل قول هایـی بـود که به 
طـور گسـترده در سراسـر جهـان توده هـای مـردم آن را می خواندنـد. از جملـه 
سـیاهان و جوانـان تمـام ملیت هـا و دیگـران در ایاالت متحـده(. مائـو بـا صراحت 
می گفـت، »ژسـت های مرعوب کننـده علیـه دشـمن بی ثمر اسـت و باعـث لطمات 

واقعـی در میـان مـردم می شـود.« همان طـور کـه در »گشـایش ها« گفتـم:

سیاسـت هویتـی و بـه خصـوص ژسـت هایی کـه آن را همراهـی می کنـد، فقـط 
در میـان کسـانی »مفیـد« اسـت کـه توسـط آن مرعـوب می شـوند و در واقـع ایـن 
مرعـوب شـدن لطمـات خیلـی زیادی می زنـد. مائو هـم گفت این نـوع از حرکات 
در میـان مـردم لطمـات زیـاد می زند. مرعـوب کردن مـردم به جای جـذب آنان به 
ایـن کـه درک علمـی از واقعیـت پیـدا کننـد و دسـت به آن چـه الزم اسـت بزنند، 
فقـط می توانـد در میـان مـردم لطمـه بزنـد و مطلقـًا علیـه آن هایـی کـه در قـدرت 

هسـتند بی ثمر اسـت.
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همـراه بـا ایـن، بایـد گفـت کـه آدم هـا بیـش از انـدازه ذوب در »فرهنـگ ترومـا« 
شـده اند؛ بـه طـوری کـه هرگونـه توهین یـا بی حرمتـی یا به چالش کشـیده شـدن 
باورهـای محبوبشـان را یـک ضربـه ترومـا محسـوب می کننـد و هرگونـه ترومای 
واقعـی را تبدیـل بـه انگیـزه ای می کنند که در خودشـان فـرود بروند و تمرکزشـان 

را بگذارنـد بـر »به حـال خودم برسـم«.

در »امید برای بشریت« تأکید کردم که:

ترومـای ناشـی از تحمـل رنـج شـکل های وحشـتناک سـتم و تحقیـر، یـک چیـز 
واقعـی اسـت و هیـچ کـس نبایـد آن را انـکار کـرده و یا بـه آن کم بها بدهـد – اما 
بـه جـای ایـن کـه فرد »در خـودش فرو برود« الزم اسـت کـه تروما در فـرد تبدیل 
بـه خشـم و عـزم جزم و پیوسـتن اش به مبارزه کلکتیو بشـود تا بـر هرگونه جنایت 
و سـتم، در همـه و هـر جـا، که منبع و علت اساسـی اش این سیسـتم سـرمایه داری 

امپریالیسـم اسـت، نقطه پایان گذاشـته شـود.

امـا همـراه بـا »فرهنـگ ترومـا« — به چیز دیگـری هم انتقـاد خواهم کـرد هرچند 
کـه ممکـن اسـت بـا برخـی از چیزهایـی کـه فاشیسـت ها از موضـع و بـا اهدافی 
کامـًا متفـاوت می گوینـد »هـم پوشـانی« داشـته باشـد و آن هـم ایـن اسـت که با 
وجـود مضحـک و بی پایـه و حتـا دلقـک وار بـودن ژسـت هایی ماننـد فانـی »کله 
خـر« و غیـره، امـا بیـش از انـدازه آدم ها تشـویق شـده و عـادت داده می شـوند که 

مثـل »بچـه لوس های اشـک دم مشـک« شـوند!

در ایـن جـا بایـد بگویـم: »دوسـتان بیداری« بس اسـت دیگـر، طوری عمـل نکنید 
کـه انـگار ایـن سـتمدیدگان )یـا آن طـور کـه خـوش داریـد بگوییـد: »به حاشـیه 
رانده شـدگان«( هسـتند کـه شـکننده اند و دائمـًا نیازمنـد حفاظـت »فضـای امـن« 
می باشـند؛ نگـران نباشـید، بگذاریـد بـا ظاهـر شـدن یـک پدیـدۀ »تحریک آمیز« به 
هـم بریزنـد. و از کـی تـا حـاال، دانشـگاه ها و دیگـر نهادهـا قـرار اسـت جاهایـی 
باشـند کـه شـما »امـن« باشـید – آن هـم نـه صرفـًا از خشـونت فیزیکـی مختلـف 
از گزاره هـا و  بلکـه همچنیـن  و توهین هـای تهدید آمیـز و آشـکارا تحقیر آمیـز. 
ایده هایـی کـه شـما را از جـای خوشـتان جا به جا می کنـد؟! اگر با چنیـن چیزهایی 
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در خطـر از هـم پاشـیدن باشـید، پـس چطـور می خواهیـد دنیـا را عـوض کنیـد؟ 
همانطـور کـه در »امیـد برای بشـریت« نوشـتم:

در هـر مبـارزۀ واقعـی بـرای مقابله با هر سـتم واقعـی و مقابله با مجریـان قدرتمند 
آن سـتم، شـما بایـد بـا چشـم انداز فـداکاری واقعـی روبـرو شـوید، از جملـه بـا 
چشـم انداز ایـن کـه به لحـاظ فیزیکی مـورد حمله قـرار بگیرید. اگر فکـر می کنید 
می توانیـد فضـای محصـورۀ امنـی را بـرای خودتـان درسـت کنیـد و ایـن کار یک 
جورایـی منجـر بـه تغییـر مهمـی در جامعه خواهد شـد بایـد بگویم پـر از توهم و 

خودفریبی هسـتید.

مشـکل وقتـی بیشـتر می شـود کـه چنیـن رفتـاری اغلـب همـراه اسـت بـا تـاش 
بـرای منـزوی یـا سـاکت کردن کسـانی کـه طبق ایـن تصویرسـازی، از جایـگاه به 

اصطـاح »ممتـاز« برخوردارنـد و »بـه حاشـیه رانده شـده« نیسـتند. 

تمـام این هـا بیـان آن اسـت کـه افق هـا بـه شـدت پاییـن آمـده اسـت و در ایـن 
افق هـای تنـگ، گرایـش بـه آن اسـت کسـانی بـه عنـوان »دشـمن« تلقـی شـوند 
کـه دارای جایـگاه »ممتـاز« هسـتند در حالـی کـه دشـمن، سیسـتم سـرمایه داری- 
امپریالیسـم و روابـط اساسـی و نهادهـای اقتـدار و قـدرت آن اسـت کـه تجسـم و 
اعمـال کننـدۀ اسـتثمار و سـتم هولناکی اسـت که توده هـای مردم در این کشـور و 

میلیاردهـا انسـان در سراسـر جهـان از آن در رنجنـد. 

در ایـن جـا دوبـاره می خواهـم به نکتۀ مائـو برگردم. ایـن که ژسـت مرعوب کننده 
گرفتـن، علیـه دشـمن واقعـی بی فایـده اسـت و در میان مردم بسـیار مضـر و لطمه 

است.  زننده 
ایـن طـرز فکـر و رفتـار بیانگـر تأثیـرات نیروهایـی اسـت کـه نقطـه عزیمتشـان 
جهان بینـی و آرزوهـای بورژوایـی )یـا خـرده بورژوایـی( اسـت. یعنـی، بـه دنبـال 
سـامان بندی جدیدی هسـتند که در همین سیسـتم بـرای آن ها )و احتمـاالً دیگرانی 
ماننـد خودشـان( موقعیـت بهتـری را تأمین کنـد و سـعی می کنند اپوزیسـیوِن ضِد 

بی عدالتـی را وارد ایـن چارچـوب کـرده و بـه خدمـت اهـداف خـود در آورند.

بـاز تأکیـد می کنـم کـه بـا در نظر داشـتن تمـام این هـا و به طـور کلـی در رابطه با 
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جامعـه، آن چـه عمیقـًا و بـه طور عاجـل مورد نیاز اسـت تجدیـد قطب بندی برای 
انقـاب اسـت و بـرای ایـن بایـد بتوانیـم شـمار روزافزونـی از مـردم را از انتخاب 
میـان ایـن یـا آن جنـاح هیئـت حاکمـه کـه بـا وجـود شـکاف درونی شـان، تاش 
می کننـد سیسـتم را بـه ایـن یـا آن شـکل حفـظ کننـد، دور کنیـم و همچنیـن باید 
شـمار روزافزونـی از توده هـای مـردم را از کسـانی کـه توهمات مرگبـار و اهدافی 
را تبلیـغ می کننـد کـه خدمـت بـه خودشـان اسـت ولـی بـرای توده های مـردم بن 

بسـت و ضـِد راه حـل اسـت، دور کنیم.

ایـن بـر می گـردد بـه اولین نکته از سـه شـرط انقـاب. یعنـی، شـکاف های عمیق 
در میـان قدرت هایـی کـه حاکـم هسـتند و به ویـژه، در شـرایطی که برخـورد میان 
نیروهـای حاکـم، واقعـًا هرچـه عمیق تـر و حادتر می شـود، نبایـد بگذاریـم واکنش 
توده هـای مـردم بـه ایـن وضعیـت طـوری باشـد کـه دنبالچـه ایـن یـا آن بخش از 
حاکمـان سـتم گر شـوند و طـوری عمـل کننـد که بـه بازتولیـد و تقویـت حاکمیت 
سـتم گرانه ایـن سیسـتم کمک کنـد. بلکه رویکـرد باید بهـره گرفتن از ایـن وضعیت 

و توسـعه دادن نیروهـا برای انقالب باشـد.

حقیقـت اسـت کـه قطب بنـدی کنونـی و مسـیری کـه اوضـاع در آن جریـان دارد، 
جوانـب بـد بسـیار زیـاد دارد کـه می توانـد منجـر بـه وضعیتـی بسـیار وحشـتناک 
شـود. امـا ایـن نیـز حقیقـت و حائـز اهمیت بسـیار عمیق اسـت که بیرون کشـیدن 
جهانـی بـه واقع مثبـت از دل این اوضـاع واقعًا ممکن اسـت. یعنـی، انقاب کردن 

و نقطـۀ پایـان گذاشـتن بـر ایـن سیسـتم و آفریدن چیـزی به مراتـب بهتر. 

اکنـون واقعیـت آن اسـت کـه بخـش فاشیسـت طبقـۀ حاکـم کـه توسـط حـزب 
جمهوری خـواه نمایندگـی شـده و در آن متمرکز اسـت، فعاالنه و بـه طور تهاجمی 
درگیـر در پیـش برد حرکتـی با »دو تیغه« برای دسـت یافتن به حاکمیت فاشیسـتی 
و تحکیـم آن اسـت. ایـن »دو تیغـه« عبارتسـت از: منحـط کـردن و کنتـرل فرآینـد 
انتخاباتـی و کنتـرل نهادهـای کلیـدی حکومـت؛ و تهدیـد به اسـتفاده از خشـونت 
از جملـه از طریـق بسـیج لشـکر اوبـاش خشـن. این فاشیسـت ها در حـال حاضر، 
عمدتـًا بـر تیغـۀ اول تکیـه می کننـد امـا تیغـۀ دوم، »تکمیـل« کنندۀ تیغۀ اول اسـت 
امـا اگـر ببیننـد کـه برایشـان ضـروری اسـت، تیغـۀ دوم می توانـد تبدیـل بـه نوک 
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پیـکان حرکت شـان شـود. در هـر حالـت، اگـر در ایـن کار موفـق شـوند، از کل 
قـدرت حکومتـی )از جملـه، قـدرت اجرایـِی ریاسـت جمهوری، دسـتگاه محاکـم 
و قانـون و زندان هـا و همچنیـن پلیـس و نیروهـای نظامـی( بـرای درهم شکسـتن 
هـر گونـه اپوزیسـیون مؤثـر علیـه حاکمیـت فاشیسـتی اسـتفاده خواهند کـرد و با 
قـوۀ قهریـه برنامه شـان را تحمیـل خواهنـد کـرد تـا افسـانۀ »عظمت« آمریـکا را بر 
اسـاس برتری طلبـی سـفید تهاجمـی و پرخاشـگر، سـلطۀ مردسـاالری بیرحـم و 
زمخـت، سـرکوب مـردم ال جی بی تـی کیـو، بیگانه هراسـی )نفـرت از خارجی ها 
و مهاجریـن و تنبیـه آن هـا، بـه ویـژه کسـانی کـه بنـا بـه دهـان هـرزۀ ترامـپ از 
»کشـورهایی کـه گـودال گوه هسـتند« می آینـد(، تحمیـل قهرآمیـز و عظمت طلبانۀ 
سـلطۀ آمریـکا و »برتـری تمدن غـرب« همراه با رد مسـتبدانۀ علـم و روش علمی، 
بـه ویـژه جایـی که مانعی باشـد در مقابـل غارت و چپـاول طبیعت و مـردم جهان.

بـا توجـه بـه ماهیـت، اهـداف و اعمـال فاشیسـت ها، وقـوع یـک جنـگ داخلـی، 
احتمالـی واقعـی اسـت. امـا بـا توجه بـه ماهیـت، اهـداف و اعمال بخـش »جریان 
اصلـِی« طبقۀ حاکم )که توسـط حـزب دموکـرات و مطبوعاتی ماننـد ام.اس.ان.بی.

سـی، نیویـورک تایمـز و سـی ان ان نمایندگـی می شـود( و بـا توجـه بـه وضعیت 
جـارِی آن هـا کـه، از بخش هـای مختلـف جامعـه، گرایـش دارنـد کـه ایـن بخش 
»جریـان اصلـی« طبقـه حاکـم را حمایـت کننـد و بـه لحـاظ سیاسـی دنبالـه روی 
آن شـوند، محتمـل اسـت کـه فاشیسـت ها بـدون یـک جنـگ داخلی به هدفشـان 
برسـند و قـدرت را گرفتـه و تحکیـم کننـد. یـا، آنطـور کـه در »بیانیـه و فراخوان« 
تأکیـد شـده اسـت، اگـر یـک جنـگ داخلـی یـک طرفـه بـه وقـوع بپیونـدد، ایـن 
فاشیسـت ها می تواننـد دسـت بـه کشـتار کسـانی بزننـد که ازشـان متنفرنـد — از 
جملـه سـیاهان و دیگـر رنگین پوسـتان، »مهاجرین غیـر قانونی«، »زنـان پر فیس و 
افـاده« و کسـانی کـه خـود را با »هنجارها« و »روابط سـنتی سکسـوآل و جنسـیتی« 

منطبـق نمی کننـد.

در هـر حالـت، واقعیـت بسـیار جدی و مرگبار آن اسـت که فاشیسـت ها مصمم اند 
هرکـس و هرچیـز را، در هـر جـای جامعـه کـه در مقابـل رسـیدن بـه اهـداف 

هولناک شـان قـرار گیـرد، درهـم بشـکنند.



27آینده ای بسیار وحشتناک یا حقیقتًا رهایی بخش  

ایـن واقعیـت مـا را متوجـه نکته ای می کنـد کـه »بیانیـه و فراخـوان« بافاصله بعد 
می گویـد:

الزم اسـت کـه وضعیـت کنونـی بـه طـور رادیـکال بـه سـمتی عـوض شـود کـه 
توده هـای مـردم آمـاده شکسـت دادن ایـن فاشیسـت ها باشـند و ایـن کار را بـه 
عنـوان بخشـی از سـرنگونی کل سیسـتم انجـام دهنـد– سیسـتمی که فاشیسـت ها 
و بسـیاری از دهشـت های دیگـر را بـه وجـود آورده و مرتبـًا ایـن دهشـت ها را 

می کنـد. بازتولیـد 

دموکرات هـا هرگـز علیـه ایـن فاشیسـت ها بـه گونـه ای کـه الزم اسـت بجنگنـد، 
نخواهنـد جنگیـد و نمی تواننـد چنیـن کننـد. زیـرا، الزمـه اش ایـن اسـت کـه بـه 
ماهیـت سیسـتم نـگاه کننـد و ایـن واقعیـت را ببیننـد کـه فاشیسـت ها، هرچقـدر 
هـم کـه عجیـب و غریـب باشـند، در واقـع بیـان غریـِب همـان سیسـتمی هسـتند 
کـه خـود دموکرات هـا بیـان دیگـرش می باشـند و برای اسـتمرار و تقویـت آن کار 
می کننـد. از همـه اساسـی تر: مقصـود و هـدف نمی توانـد صرفًا شکسـت دادن این 
فاشیسـت ها بـه عنـوان هدفـی در خـود باشـد و مبـارزه علیـه آن هـا نمی توانـد بـا 
جهت گیرِی بازگشـت به روش »نرمالی« باشـد که سیسـتم وحشـتناک سرمایه داری 

امپریالیسـم در بیـش از یـک قـرن گذشـته عمـل کرده اسـت.

امـروز بـا جنـگ داخلـی دهـه 1۸60 مواجـه نیسـتیم کـه هـدف آن هایی کـه علیه 
بی عدالتـی می جنگیدنـد الغـای بـرده داری بـود و بـر حسـب ایـن که چه کسـی بر 
جامعـه حاکمیـت کنـد، تنهـا حاصـل مثبـت ممکـن، تحکیـم و تقویـت حاکمیـت 
طبقـه سـرمایه دارِی تـازه پـا در شـمال کشـور بـود. آن زمـان خیلـی وقـت پیـش 
سـپری شـده اسـت. و ایـن سیسـتم سـرمایه داری کـه تبدیـل بـه سیسـتم جهانـی 
اسـتثمار و سـتم ، یعنـی سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـم شـده اسـت، دیرزمانـی 
اسـت که منسـوخ شـده و تاریـخ اش منقضـی شـده و مدت های مدیدی اسـت که 
هیچ گونـه موقعیـت و امکانـی نـدارد کـه بتوانـد در چیزی نقشـی مثبت بـازی کند 
نـدارد. هـدف اکنـون، دقیقـًا بایـد این باشـد کـه کلیت این سیسـتم سـرمایه داری-

امپریالیسـم را سـرنگون کنیم.
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خصلـت یـک جنـگ داخلی جدیـد کامًا و بـه طور برجسـته متفـاوت از خصلت 
و شـاخص های جنـگ داخلـی قبلـی در فاصلـه 1۸61-1۸65 خواهـد بـود. در آن 
جنـگ داخلـی، یـک بخـش جغرافیایـی کشـور، کنفدراسـیون جنوبی، تـاش کرد 
تـا جـدا شـده و در آن خطـه یـک کشـور جداگانه تأسـیس کنـد. امـروز، نیروهای 
فاشیسـم در میـان اهالـی کشـور دوبـاره در جنـوب متمرکـز و همچنیـن در مناطق 
روسـتایی در سراسـر کشـور متمرکز شـده اند. اما، در جنوب و در سراسـر کشـور، 
بـه لحـاظ جغرافیایـی، بـا بخش هایـی از اهالـی کـه ضـد ایـن فاشیسـم هسـتند از 
نزدیـک مرتبط انـد. هـر جنـگ داخلـی جدیـدی بـه راه بیفتـد، در سراسـر کشـور، 
جنـگ میـان نیروهایـی خواهـد بـود کـه در مجـاورت یکدیگـر بـوده و بـه لحاظ 
جغرافیایـی درهـم تنیده انـد. ایـن امـر بـرای طـرِف مثبت چنـان جنگی، هـم امتیاز 
محسـوب شـده و هـم زیان هایـی خواهـد داشـت و در رویکـرد بـه جنـگ در این 

جنـگ داخلـی بایـد به حسـاب آورده شـود.

تصویـری کـه از ایالت هـای قرمـز و آبـی مرتبـًا در مدیـای جریـان اصلـی داده 
می شـود بسـیار گمراه کننده اسـت زیرا شـکاف های جغرافیایی و سیاسـی کشـور 
را تحریـف می کنـد. تصویـر دقیقـی از تمرکـز جمعیـت بـه دسـت نمی دهـد – 
ایـن کـه در ایالت هـای موجـود، کـدام بخش هـای مـردم بـه واقـع در کجـا و در 
چـه شـماری متمرکـز هسـتند. بـه ویـژه، تمرکـز کلی مـردم ایـن کشـور در مناطق 
شـهری را کمرنـگ می کنـد؛ از جملـه در مناطـق حومـه کـه گرداگـرد هسـته های 
داخـل شـهری inner cities را گرفته انـد و تمرکـز توده هـای مـردم تحت سـتم در 
آن هسـته های داخـل شـهری. ایـن تصویـر، مخالفـت قـوی بـا فاشیسـت ها را کـه 
در میـان بخـش بزرگـی از مـردم مناطـق شـهری وجـود دارد، کمرنـگ می کنـد. 
ارائـه چنیـن تصویری توسـط مدیـای جریـان اصلی، این حـس را تقویـت کند که 
تنهـا امکان موجود، تداوم سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـم اسـت و تنهـا انتخاب، 
انتخـاب از میـان دو حزبی اسـت که طبقـه حاکمه این کشـور را نمایندگی می کنند: 
حـزب جمهوری خـواه »قرمـز« یـا حزب دموکـرات »آبـی«. )در ضمـن »تصاحب« 
رنـگ قرمـز کـه تاریخـًا نماد کمونیسـم بوده اسـت، توسـط حـزب جمهوری خواه 

فاشیسـت، یـک کار نفرت انگیـز اسـت(.
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قطب بنـدِی جـاری در میـان کسـانی کـه ضد فاشیسـت ها هسـتند با وجود داشـتن 
جوانـب مثبـت، آن قطـب بنـدی ای نیسـت کـه مـورد نیـاز اسـت و مسـلمًا تـوان 
جـواب بـه چالـش عمیـق و عاجل این زمـان را ندارد. بـه دالیلی که بحـث کردیم، 
امـکان نـدارد کـه بتوان بـا خط دموکرات هـا، خطی که بـرای نسـل ها »هنجارهای« 
حاکمیـت سـرمایه داری »دموکراتیـک« در این کشـور بوده اسـت، شکسـتی واقعی 
و بـا دوام بـر فاشیسـت ها وارد کـرد. اساسـًا، تحـت این سیسـتم هیـچ راه حلی که 
منطبـق بـر منافـع توده های مردم باشـد موجود نیسـت. نـه تنها در این کشـور بلکه 
در کل جهـان. یک بـار دیگـر تأکیـد می کنـم، آن چـه بـه طـور عاجـل مـورد نیـاز 
اسـت یـک قطب بندی بسـیار متفاوت از آن چـه امروز وجود دارد الزم اسـت: یک 

تجدیـد قطب بندی بـرای انقالب الزم اسـت.

بـدون ایـن کـه بخواهـم مطلـق کنـم، بـاز تأکیـد می کنـم کـه چارچوبـه زمانـی 
محـدودی بـرای دسـت یافتـن بـه ایـن قطب بندی مجـدد داریـم. اگـر قطب بندی 
موجـود ادامـه یابـد و تهاجـم فاشیسـتی توسـط حـزب جمهوری خـواه و پایـۀ آن 
هرچـه تهاجمی تـر و قدرتمندتـر شـود، آنـگاه بسـیار محتمـل اسـت کـه »تعـرض 
تیغـۀ دولبـۀ« آن هـا موفق شـود. آن هـا از طریق حکومت هـای ایالتـی و بخش های 
کلیـدی دولـت فدرال کـه در ید اختیارشـان اسـت، تغییراتی را به وجـود آورده اند 
و از ایـن تغییـرات، بـه ویـژه در دادگاه هـا، اسـتفاده خواهنـد کـرد، تـا کنتـرل کل 
کشـور را دوبـاره بـه دسـت گرفته و تحکیـم کنند و آنـگاه با حرصـی انتقام جویانه 
برنامـۀ فاشیستی شـان را اعمـال کننـد و به طـور قهرآمیز و بـا اسـتفاده از هر مقدار 

خشـونتی کـه ضـروری می بیننـد، هرگونـه اپوزیسـیون مؤثـر را از بیـن ببرند.

اضطـرار اوضـاع و نیـاز فـوری بـه قطب بنـدی مجـدد بـرای انقـالب، بایـد خیلـی 
روشـن درک شـود و بـا قطعیت و به سـبکی مجاب کننـده و بدون غلـو کردن )که 
البتـه بـرای تشـریح حساسـیت اوضـاع و وظایـف عاجل نیـازی به غلو نیسـت( به 
توده هـا منتقـل شـود. اهمیـت حیاتـی دارد کـه بـا مردمی کـه علیـه بی عدالتی ها و 
جنایت هـای وحشـتناکی کـه مرتبًا توسـط سیسـتم تولید می شـود به پا خاسـته اند، 
متحـد شـویم و بـه طـور مسـتمر امکان یـک بدیـل بنیـاداً متفـاوت و رهایی بخش 
را بـه طـور زنـده بـه میانشـان ببریـم.  بـار دیگـر تأکید می کنـم: ضروری اسـت که 
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دسـت بـه مبـارزه ای خسـتگی ناپذیر بزنیـم و مـردم را از شـیوه مرسـوم تفکـر و 
عملشـان کـه آنـان را بـه ایـن سیسـتم زنجیـر می کنـد و بـه شـکل های مختلف به 

بازتولیـد سیسـتم خدمـت می کنـد، جـدا کنیم.
خـود شـیوۀ تفکـر محتوم گرایـی و شکسـت گرایی را باید شکسـت داد. این شـیوه 
تفکـر، بـر ایـن باور اسـت کـه هیچ کاری بـرای تغییـر وضعیت وحشـتناک و آیندۀ 
تاریکـی کـه اکنـون بشـریت بـا آن مواجه اسـت نمی توان کـرد و این کـه هیچ نوع 
تغییـر رادیـکال مثبـت ممکـن نیسـت. از طریـق مبـارزه ای تیـز بایـد بر این شـیوه 
تفکـر فائـق آمـد: بـا گسـترش آگاهـی و زندگـی بخشـیدن به ایـن که امـکان یک 
جهـان بنیـاداً متفـاوت و بهتـر از طریـق انقـالب هسـت و ممکـن بـودن آن پایه در 
درک علمـی و رویکـرد ماتریالیسـتی بـه جهـان واقعـی و تغییـر آن دارد. بـه طـور 
کلـی – و باالتـر از همـه در میـان توده هـای تحتانـی و آن هـا که تحت شـدیدترین 
سـتم ها هسـتند و بایـد تبدیل به سـتون فقـرات انقاب بشـوند، فائق آمـدن بر این 
شکسـت گرایی و ایجـاد قطب بندی مسـاعد بسـیار مهم اسـت و ایـن کار را باید از 
طریـق ترکیـب دو کار پیـش برد: از یک طـرف، مبارزۀ ایدئولوژیِک شـدید در میان 
مـردم و جذب شـمار روزافزونی به سـمت درک علمی از اوضـاع واقعی و راه حل 
واقعـی و همـراه بـا ایـن، مقاومـت مصممانـه علیه سیسـتم سـتم و سـرکوب – که 
همـه این هـا بایـد در خدمـت بـه انباشـت و سـازماندهی نیروهـا و آفریـدن اتحاد 

سیاسـِی الزم برای انقاب باشـد.

بـا وجـود آن کـه اکثریـت قاطـع توده هـای مـردم نیازمنـد ایـن انقاب هسـتند اما 
بسـیار واقعـی اسـت که در حـال حاضـر اکثریت بزرگ آن هـا به شـیوه های غلطی 
فکـر می کننـد. رک بگویـم، آن هـا هیچـی نمی داننـد و سرشـان در ماتحت شـان 
اسـت! ایـن وضـع بایـد به طـور رادیکال عـوض شـود و می تواند عوض شـود اما 

نیازمنـد مقـدار زیـادی مبـارزۀ تیز اسـت. همانطـور کـه در »زمانه نـادر« گفتم:

بـه پیـش بـردن نبـردی خسـتگی ناپذیر و بعضًا شـدید برای کشـیدن تعـداد هر چه 
بیشـتر مردم جهت انجام گسسـتی رادیکال با شـرایط محبوس کننده و تحقیرکنندۀ 
ایـن سیسـتم؛ همچنیـن به دسـت گرفتـن انگیـزه و جهت گیـری انقابـی ای که در 
»بیانیـه و فراخـوان« پیـش گذاشـته شـده و عمل کردن بـر مبنای آن، مسـئولیت هر 
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کسـی اسـت کـه نیـاز عمیق بـه انقـاب – و امکان نـادر واقعـی ای که بـرای انجام 
انقاب سـربلند کـرده- را تشـخیص می دهد.

بـه جـای »مانـدن بـر مسـیر خـود« و »گام زدن بـرای خـود«، تحـت شـرایطی کـه 
ایـن سیسـتم بـه سـوی لـه کردن هـر چـه قاطعانه تـر هر گونـه امیـد بـه دنیایی که 
ارزش زیسـتن دارد حرکـت می کنـد، مـردم باید تصویـر بزرگتر را ببیننـد، بر منافع 
عظیم تـر بشـریت و امـکان ایجـاد جهانـی بـس بهتر متمرکـز شـوند – و در جهت 

جامـۀ عمل پوشـاندن بـه چنیـن جهانی عمـل کنند.

بـه جـای یافتـن بهانه هایـی بـرای کنـار آمـدن بـا وضـع موجود و بـه جـای کناره 
گرفتـن از انقـاب )یـا بدتـر از آن بـد و بیـراه گفتـن بـه انقـاب( آدم هـا باید این 
انقـاب را بپذیرنـد و فرصـت نـادری را که اکنون بـرای تحقق چیزی بـس بهتر از 
وضـع موجـود وجـود دارد را بـه هـدر ندهنـد و در به وجـود آوردن آن مشـارکت 

. کنند

بـه جـای دسـت زدن بـه عملیـات مسـتاصانۀ فـردی یـا حمله بـه این سیسـتم با 
نیروهـای کوچـک و ایزولـه کـه هیـچ شانسـی بـرای موفقیـت ندارنـد، مـردم باید 
خشـم و نفرتشـان از بی عدالتـی را بـرای سـاختن جنبـش میلیونـی ای خـرج کننـد 
کـه شـانس واقعـی ای برای شکسـت دادن این سیسـتم و انجام یک انقـاب واقعی 

را دارد.

بـه جـای جنگیـدن و کشـتن یکدیگـر، آنچـه مردم اکنـون بایـد انجام دهنـد متحد 
ناعادالنـه.  اتحـاد علیـه تمـام خشـونت های  از یکدیگـر اسـت-  شـدن و دفـاع 
آن هـا در عیـن حـال کـه نبایـد به کسـی حملـه کنند امـا نباید بـه پلیس یـا اوباش 
فاشیسـت »غیرنظامـی« اجـازه دهنـد کـه مـردم را بکشـند یـا وحشـیگری به خرج 
دهنـد. و مـردم ایـن امـور را بایـد به عنوان بخشـی از سـاختن قوای انقـاب انجام 
دهنـد. بـه جـای زخـم و نیش زبـان زدن به یکدیگر و جدا شـدن از هم به واسـطۀ 
»هویت هـا«، مـردم بایـد بـا هرکسـی کـه می توانـد بـا مـا در مبـارزه علیـه سـتم و 
بی عدالتـی متحـد شـود، از هـر بخـش جامعـه کـه باشـد، تـاش کنند. هـدف این 
اتحـاد بایـد نقطه پایان گذاشـتن بر سیسـتمی باشـد کـه منبع این سـتم و بی عدالتی 
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است.

حـزب دموکـرات تـاش می کند تـداوم ایـن سیسـتم را تضمین کنـد و می خواهد 
بـا تکیـه بـر »فرآیندهـای متعارِف« سیسـتم، بـه حل معضل خطـر فزاینده فاشیسـم 
بپـردازد و بـرای »بسـتن« شـکاف هایی کـه هـر روز بیشـتر می شـوند تاش هایـی 
می کنـد کـه محکـوم به شکسـت هسـتند. بـه جـای دنبالچۀ خـر دموکرات شـدن، 
مـردم بایـد بـرای انقابـی که نیاز مبرم اسـت کار کنند و به عنوان بخشـی از مسـیر 

انقـاب به مقابلـه با خطـر فاشیسـم بپردازند.

معضلـی کـه مثل نخ تسـبیحی در سرتاسـر این وضعیـت می بینیم فردگرایی اسـت: 
»بـه فکـر خـود بـودن« بدون توجه بـه این که چـه تأثیری بـر مردم و بـه طور کلی 
بشـریت می گـذارد. ایـن »به فکر خـود بودن« در شـکل های افراطی در این کشـور 
و در ایـن برهـۀ زمانی خاص، تشـویق شـده و بیان می شـود. و اغلـب در ترکیب و 
درهم تنیدگـی اسـت بـا ناامیـدی نسـبت بـه هر چیـز بهتر در ایـن جهـان. در »امید 

برای بشـریت بـر پایه ای علمـی« گفتم:

نداشـتن امیـد بـه زندگـی بهتـر در ایـن جهـان، مثـل سـنگ سـنگینی اسـت که به 
پـای توده های بشـریت بسـته شـده و آن هـا را پایین کشـیده و خفه و زخمی شـان 
می کنـد. از جملـه، جوانـان متمرکـز در گتوهـا و باریوهـای کشـور و همچنیـن در 
شـکنجه گاه های زندان هـای ایـن کشـور کـه مملـو از جمعیـت اسـت. فردگرایـی 
افراطـی کـه در سراسـر ایـن جامعـه تشـویق و ترویـج می شـود، وسـواس تمرکـز 
کردن بر »سـلف«، به شـدت چشـمان توده ها را بسـته و افق شـان را پایین کشـیده 
و آنـان را عاجـز از دیـدن امکان ایجاد یـک جهان بنیاداً متفاوت و بـه طور رادیکال 

بهتـر، فراتـر از محدوده هـای تنـگ این سیسـتم و دهشـت های آن کرده اسـت. 
همـراه بـا دیگـر روندهـای منفـی، ایـن احسـاس در مـردم هسـت کـه ایـن دنیا به 
طـرز غیرقابـل ترمیمـی خـراب اسـت و همـه چیـز فقـط به سـمت جهنـم خواهد 
رفـت. ایـن احسـاس آن هـا را بـه سـمتی می رانـد که تـا قبـل از دیر شـدن، هر آن 
چـه را کـه االن بـرای خودشـان می تواننـد به دسـت آورند، بـه دسـت آورند. پس 
مـردم نیـاز بـه امیـد دارنـد. آن ها نیـاز به غلـو و گزافه پـردازی ندارند بلکـه نیاز به 
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امیـدی واقعـی دارنـد که متکـی بر یـک روش و رویکـرد علمـی در درک واقعیت 
جهـان و امـکان تغییـر آن و ایـن کـه چگونـه می توانـد از طریق یک انقـاب تغییر 
کنـد و جهانـی بسـیار متفـاوت و بهتـر بـه وجـود آیـد. آن هـا نیـاز بـه چشـم انداز 
وسـیعی دارنـد کـه شـالوده ای علمـی دارد، نیـاز بـه یک الگـوی انضمامـی از یک 
جامعـه بنیـاداً متفـاوت و رهایی بخـش دارند. ایـن الگو در قانون اساسـی جمهوری 
سوسیالیسـتی نویـن در آمریـکا شـمالی، که من مولف آن بودم، پیش گذاشـته شـده 

است.

آن هـا نیـاز بـه رویکـرد اساسـی در فهـم واقعیـت و تغییـر آن دارنـد کـه بـه طـور 
فشـرده در زیـر بیـان شـده:

سیسـتم هایی کـه مشـخصه جوامعـی هسـتند کـه مـردم در آن زندگـی می کنند … 
تاریخـًا تکامـل یافته انـد. ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه تغییـرات در جامعه بشـری 
متکـی اسـت بـر تغییـر آن چـه از قبـل در آن جوامـع موجـود بـود و تغییـر فقـط 
می توانـد بـر ایـن پایـه حاصـل شـود. یعنی بـر پایـۀ نیروهـای مولـده ای ]زمین و 
مـواد خـام، کارخانه هـا و دیگـر تسـهیات تولیدی و فـن آوری های دیگـر و مردم 

و دانـش و توانایی هایشـان[ کـه در هـر مقطـع توسـعه یافته اسـت.

حتـا تغییـرات انقابـی کـه جهشـی رادیـکال از یـک سیسـتم بـه سیسـتمی دیگـر 
اسـت، فقـط می توانـد بـر پایـۀ تغییـر آن چـه وجـود دارد رخ دهـد. ایـن کار را 
نمی تـوان از طریـق پـردازش ایده هـا و مفاهیمـی در مـورد ایـن که جامعـه چطور 
»بایـد« باشـد انجـام داد – اگـر کـه آن ایده هـا یا مفاهیـم پایـه ای در واقعیت وجود 
نداشـته باشـند. اما آن چه اهمیت حیاتی دارد، درک این مسـاله اسـت که اکنون آن 
پایـۀ موجـود اسـت که میلیاردها انسـان روی ایـن کره زمین را قادر کند که اسـباب 
یـک زندگـی درخور و شایسـته انسـان را داشـته باشـند: زندگـی ای که مسـتمرا به 
لحـاظ مـادی و اجتماعـی، فکـری و فرهنگـی غنی تـر شـود. امـا، در همـان حـال، 
آن طـور کـه جامعه بشـری تحـت سـلطه سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـم تکامل 
یافتـه اسـت منتهی به شـکل گیری جهانی بسـیار »معوج« شـده اسـت کـه میلیاردها 
انسـان در شـرایط وحشـتناک سـتم و فاکت زندگـی می کنند، میلیون هـا کودک در 

جهـان سـوم هـر سـاله از گرسـنگی و بیماری های عـاج پذیـر می میرند...
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همان نیروهای مولده ای که تحت سیسـتم سـرمایه داری امپریالیسـم رشـد کرده اند، 
در واقـع پایـه مـادی بـرای حرکت بـه ورای این سیسـتم را فراهم می کننـد. اما، در 
همـان حـال، خـودِ همین سیسـتم اسـت که به واسـطه شـیوه تولیدش کـه مبتنی بر 
روابـط تولیـدی اسـتثمار کننده اسـت، مانع مسـتقیم در مقابـل تحقق ایـن امر بوده 
و ماننـد زنجیـری توده هـای مـردم را در سراسـر جهـان و بـه طور کلی بشـریت را 

به اسـارت کشـیده است. 

ایـن نقـل قـول را از مقالـه »چـرا دنیا این قـدر خراب اسـت و برای تغییـر رادیکال 
آن چـه می تـوان کـرد: یـک درک علمی پایـه ای«. همان طـور که همان جـا گفتم:

تضـاد خیـره کننـدۀ میـان شـرایط کنونـی توده هـای بشـریت و آن چـه بـه واقـع 
امکان پذیـر اسـت، فقـط از یـک طریـق می توانـد حـل شـود و آن هـم از طریـق 
انقابـی کـه سیسـتم را سـرنگون کرده و بر جایش سیسـتم سوسیالیسـتی با سـمت 
ایجـاد جهـان کمونیسـتی را ایجـاد کنـد. این تنهـا نوع حل ایـن تضاد اسـت که به 
نفع آن توده ها و در نهایت به نفع تمام بشـریت اسـت. رسـاندن این درک اساسـی 
بـه توده هـا حیاتـی اسـت. زیرا فقط بـه این ترتیب اسـت کـه آن ها می تواننـد امید 

واقعـی بـر پایه ای علمی داشـته باشـند.

امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه نه تنهـا در میـان بسـیاری از توده هـا امید نیسـت بلکه 
جسـتجوگری هـم نیسـت: جسـتجوگری بـرای درک ایـن کـه چـرا دنیـا ایـن قدر 
خـراب اسـت و بـرای تغییـرش چـه می تـوان کـرد. ایـن وضعیـت را بایـد عمیقـًا 
و بـا قـدرت بـه چالـش کشـید؛ از طریـق بـه راه انداختـن مناظره هـای بـزرگ در 
مـورد موضوعاتـی کـه به واقـع موضوعات مرگ و زندگی هسـتند و مقـدار زیادی 
مبارزه بر سـر این سـوال بزرگ: معضل اساسـِی مقابل بشـریت چیسـت و راه حل 
کـدام اسـت؟ یـا سـاده تر بگویم، رفـرم در مقابـل انقـاب، کارکـردن در داخل این 
سیسـتم یـا سـرنگون کـردن و جایگزیـن کردن با یـک سیسـتم بنیاداً متفـاوت. این 
موضوعـی اسـت کـه بایـد به طور جـدی جلو گذاشـت و در میان توده هـای مردم، 
از همـۀ بخش هـای جامعـه، حـول آن مناظره و مبـارزه ای حاد بـه راه انداخت. هم 
در میـان آن بخش هـای جامعـه کـه دارای تحصیـات رسـمی محدود هسـتند )که 
همه شـان را می تـوان و الزم اسـت کـه به طـور جدی درگیـر این مسـائل حیاتی و 
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فـوری کنیـم( و هم در میان دانشـجویان، آکادمیسـین ها و روشـنفکران، کسـانی که 
در عرصـه هنـر هسـتند و متخصصین.

برگردیـم بـه فقـدان جسـتجوگری: این در موارد بسـیار مرتبط اسـت بـا فردگرایی 
ممنـون- از- خـود کـه یـا کورکورانـه رخ می دهـد یـا بـا سرخوشـی بی غرضانه یا 

از سـر کینـه جویـی سـمی. بازهـم از »امید بـرای بشـریت« نقل کنم:

فردگرایـی یـک فاکتـور برجسـته و »عامـل متحـد کننـده« در بسـیاری از روندهای 
منفـی اسـت؛ نقـش مهمـی دارد در نـادان نـگاه داشـتن مـردم نسـبت بـه واقعیـت 
سیسـتم و عمـق دهشـت هایی کـه سیسـتم مرتبـًا تولیـد می کنـد؛ یـک فاکتـور 
برجسـته اسـت کـه نمی گذارد مـردم تشـخیص دهند الزم اسـت به طـور عاجل و 
همـراه بـا دیگران دسـت به عمـل بزنند و منبع این دهشـت ها را در سرچشـمه اش 

کنند.  محـو 

و:

توده هـای بشـریت رنج هـای وحشـتناکی می کشـند. در نتیجـه نابـودی تصاعـدی 
محیط زیسـت توسـط سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـم و همچنیـن امـکان برپـا 
شـدن جنگ هسـته ای که کماکان باالی سـر بشـریت در پرواز اسـت، کل بشـریت 
را بـا چالـش وجـودی مواجـه کرده اسـت. این ها مسـائلی هسـتند که اگـر هر فرد 
بـه دنبـال منافـع خـاص خـودش باشـد، هرگـز نمی تـوان به طـور جدی بـه آن ها 
پرداخـت چـه برسـد بـه ایـن که حـل کـرد. در واقع ایـن که مـردم به ایـن ترتیب 
عمـل می کننـد خـودش یک مانـع بـزرگ در مقابل عملـی کردن راه حـل ضروری 

است.
ایـن فردگرایـی، به نوبۀ خـودش، تا درجات زیـادی پایـه در انگل وارگی - زندگی 
در کشـوری که در رأس زنجیرۀ غذایی امپریالیسـتی نشسـته و از اسـتثمار و فاکت 
میلیون هـا و میلیاردها انسـان در سراسـر جهـان، بهره مند می شـود – دارد. این بهره 
منـدی صرفـًا محـدود بـه آن بخـش از مـردم کشـور کـه واقعـًا مرفه اند نمی شـود. 
بلکـه، همچنیـن شـامل شـمار بزرگـی می شـود که بـا تقـا و زحمـت، از این روز 
بـه آن هفتـه و از ایـن هفتـه بـه آن مـاه را می گذراننـد. ایـن بخـش از مـردم درگیر 
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در شـکل مخصوصی از ترکیب سـمی هسـتند چـون هم با تقـا و زحمت روزگار 
می گذراننـد و هـم تـا درجاتـی از انگل وارگـی امپریالیسـتی بهره منـد می شـوند. 
تأثیـرات ایـن ترکیـب سـمی آن اسـت کـه این هـا حـس می کننـد ممکـن و حتـا 
ضـروری اسـت کـه نسـبت بـه آن چـه در جهـان بزرگتـر رخ می دهـد، بی اعتنـا 
باشـند. امـا در واقعیـت، بی اعتنایـی بـه آن چـه در جهـان بزرگتـر رخ می دهـد و 
اجتنـاب از پیامدهـای مواجه نشـدن بـا واقعیت اوضـاع و تغییر آن، امـکان ندارد و 

هـر چـه بیشـتر امکان ناپذیرتر می شـود.

بلـه، حقیقـت دارد کـه آدم فقـط یک بـار زندگـی می کنـد! و از آن جا کـه آدم فقط 
یک بـار زندگـی می کنـد بهتـر اسـت طـوری زندگـی کنـد کـه بـه حسـاب آیـد و 
بـرای چیـزی بزرگتـر از شـخص خـودش باشـد؛ برای یـک انقاب تاریخی باشـد 
کـه همـه مـردم سـتمدیده جهـان را رهـا خواهد کـرد، روز جدیـدی را بـرای تمام 
بشـریت رقـم خواهـد زد؛ افـق کامـًا جدیـد از آزادی و زندگـی معنـادار را بـاز 
خواهـد کـرد و شـیوه زندگـی ای برای انسـان ها بـه همـراه خواهد آورد که بسـیار 
فراتـر از آن چیـزی اسـت کـه امـروز تحت ایـن سیسـتم هیوالیی که به مـا تحمیل 
می شـود، ممکـن اسـت. ایـن سیسـتم یـک زندگـی شایسـته را از میلیاردها انسـان 
روی کـرۀ زمیـن دریـغ کـرده و هیـچ آینـدۀ بـا ارزش )و کًا هیـچ آینـده ای( برای 

نسـل های جوان تـر در انبـان نـدارد.

بـا فردگرایـِی انگلـی بایـد مسـتقیم، تیـز و صریـح مقابلـه کـرد و آن را عمیقـًا بـه 
چالـش گرفـت. زیـرا یـک مانـع عمـده در راه کسـانی اسـت که بـه دنبـال جواب 
بـرای بحـران عمیق و شـتابان و فاجعـه بالقـوه ای می گردند که در مقابـل مردم این 
کشـور و سراسـر جهـان اسـت )حـال می خواهـد آن را تشـخیص بدهنـد و بـه آن 
اذعـان بکننـد یـا نکننـد(. و ایـن فردگرایـی مانـع از آن می شـود کـه مردم بـه مثابه 
یـک نیـروی انقابـی دسـت به عمل جمعـی بزننـد و از دل این دیوانگـی یک چیز 

مثبت بیـرون آورند. 
پـس هـم در مقیـاس فـوری و هـم در مقیـاس اسـتراتژیک کلـی، بـرای بـه چالش 
کشـیدن فردگرایی انگلـی باید مبارزه ای مهم، مصممانـه، بی وقفه علیه عظمت طلبی 
آمریکایـی بـه راه انداخـت. ایـن مفهوم تهـوع آور که آمریـکا و آمریکایی هـا بهتر و 
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مهمتـر از هـر کـس دیگـر هسـتند را نباید بی جـواب گذاشـت. همان طور کـه قبًا 
اشـاره کـرده ام، این ویروسـی اسـت کـه دارد در مقیاس وسـیع توده هـای مردم در 
ایـن کشـور را عفونـی می کنـد – حتا در میـان توده های تحت سـتم. اگـر توده های 
مـردم از ایـن عظمت طلبـی آمریکایی گسسـت نکنند، هرگز نخواهیم توانسـت، راه 
حـل مثبـت و انقابـی را بـرای حـل وضعیت کنونی بـه کار بریم. یکـی از تبارزات 
عمـده و زشـِت عظمت طلبـی آمریکایی، پشـتیبانی تهـوع آور از ارتش آمریکاسـت 
کـه حتـا در میان شـمار بزرگـی از آدم های »مترقـی« و »بیدار« رایج اسـت. وقتی به 
ارتشـی ها می گوینـد، »ممنـون از خدمـات شـما« آدم چندشـش می شـود. زیرا این 
»خدمـات« هیچ نیسـت مگر ارتـکاب جنایت های جنگی وحشـتناک و جنایت علیه 
بشـریت و تحمیـل منافع و اهداف اسـتثمار کننده ترین، سـتمگرترین، ویرانگرترین 
نیـروی اجتماعـی در تمـام جهـان: سـرمایه داری امپریالیسـم ایاالت متحـده آمریکا. 
بایـد در میـان تمـام بخش های جامعـه با این گرایـش مقابله کـرد و آدم ها را جلب 
کـرد کـه آن را رد و تقبیـح کننـد. ایـن امـر در حـال حاضـر بسـیار حیاتـی اسـت 
و دارای پیامدهـای اسـتراتژیک بسـیار مسـلم در زمینـۀ تـدارک انقـاب و سـپس 

عملیاتـی کردن انقاب اسـت.

بنابرایـن الزم اسـت کـه آدم هـا را تکان داده و نسـبت به واقعیت بیدارشـان کنیم – 
نسـبت به واقعیت سیسـتم سـرمایه داری- امپریالیسـم، نسـبت به واقعیت مسـیری 
کـه اوضـاع در آن قـرار دارد و اگـر روی همیـن مسـیر بماند پیامدهای وحشـتناک 
خواهـد داشـت؛ نسـبت بـه ایـن واقعیـت کـه امکانـش هسـت کـه به واسـطه یک 
انقـاب واقعـی چیـز مثبتـی از درون ایـن اوضاع بیرون بکشـیم و این کاری اسـت 

کـه بایـد بـه طور عاجـل بـه آن پرداخت.

بُعـد دیگـری از مبـارزه ای کـه الزم اسـت بـا صراحت و سرسـختانه با مـردم پیش 
برده شـود، از جمله با توده هایی که به شـدت تحت سـتم هسـتند، در بخش سـوم 

از »بیانیۀ سـال جدید« طرح شـده اسـت:

بـا توجـه بـه ارتبـاط تنگاتنگی که میـان پدرسـاالرِی پرخاشـگر و فاشیسـم وجود 
دارد، جـای تعجـب نیسـت کـه علیرغـم نژادپرسـتِی عریـاِن ترامـپ، اقلیتـی از 
مـردان سـیاه و التیـن تبـار جـذب او شـده اند. از جملـه برخـی از افـراد مشـهور 
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در موسـیقی رپ. هرچنـد در رپ و هیپ هـاپ نیروهـا و عناصـر مثبتـی وجـود 
و  زن سـتیزانه  فرهنـگ  می شـود  ترویـج  فزاینـده  طـور  بـه  آنچـه  امـا  دارنـد، 
تحقیـر زنـان اسـت کـه گرچـه در آن حاکـم نیسـت ولـی بسـیار پررنـگ اسـت. 
و همچنیـن ترویـج فرهنـگ الت بـازی و تیغ زنـی کـه از »خصوصیـات« شـاخِص 
قابل توجهـی  تعـداد  کـه حتـی  نیسـت  تعجـب  اسـت. همچنیـن جـای  ترامـپ 
از زنـان، عمدتـًا زنـان سـفید امـا همچنیـن عـده ای از زنـان التین تبـار و دیگـر 
رنگین پوسـتان، بـه ایـن فاشیسـم گرایـش یافته انـد. متأسـفانه پدیـدۀ آویزان شـدن 
 سـتمدیدگان بـه »زنجیرهـای سـنتی« کـه آن هـا را اسـیر کرده، بسـیار رایج اسـت.
بایـد علیـه مزخرفـات “ماچـو” کـه بیـش از انـدازه در میـان مـردان سـیاه و التیـن 
تبـار وجـود دارد، مبـارزه ای مصمـم را پیـش بـرد. ایـن مزخرفـات “ماچویـی” در 
داشـتن نـوع غلطـی از “ذهنیـت جنگجـو” متجلـی می شـود کـه در میـان شـمار 
بیـش از انـدازه ای از مـردان بومـی آمریـکا نیـز رایـج اسـت، البتـه بـا شـکل های 
خـاص خـودش – از نوعـی کـه کامـًا غلـط بـوده و بـا صراحـت بگویـم، متعفن 
اسـت، بـه ویـژه در زمینۀ داشـتن غـرورِ عضویـت در ارتـش ایاالت متحـده آمریکا 
کـه نسـل کشـی علیـه ایـن مردمـان بومـی آمریـکا را پیـش بـرده اسـت. در میـان 
نیمـۀ مؤنـث بشـریت نیز مواجـه با پدیده ای هسـتیم که خـود سـتمدیدگان طوری 
عمـل می کننـد کـه عامـل سـتم بـر آنـان اسـت – چـه بـه شـکل متوسـل شـدن 
آن هـا بـه سـنت سـتمگرانۀ پدرسـاالرِی دینـی و یـا بـه شـکل بـه رخ کشـیدن و 
تحسـین چیـزی کـه به طور عینـی »سکسـوآلیزه« کـردن تحقیر آمیـز و کاالیی کردن 
رابطـۀ جنسـی اسـت. چنیـن چیزی به طـور فعـال در میان زنـان سـیاه و التین تبار 
ترویـج می شـود – و در فرهنـگ عامـه، از جملـه در هیپ هـاپ، بـه طـور قطـع 
رونـدی منفـی اسـت. اگر سـطحی به مسـاله نگاه کنیم ممکن اسـت تعجـب آور به 
نظـر آیـد اما جریـان »سکسـوآلیزه« کـردن تحقیرآمیز، غالبًا دسـت در دسـت »آیینۀ 
روبـه روی« آن یعنـی تاریک اندیشـی دینـی اسـت. یعنـی، یـک شـکل بنیادگرایانـۀ 
دیـن کـه دریچۀروشـنایِی خرد را تاریـک می کند. پدیدۀ مشـابهی در میـان اعضای 
گنگ هـا وجـود دارد. در ایـن گنگ هـا، باندبـازی و سـایر اعمـال تحقیرآمیـز و 
 خودتحقیرآمیـز با شـکلی از این یا آن تاریک اندیشـی دینی غلیـظ درهم می آمیزند.
»آموزشـی« کـه الیه هـای پاییـن جامعـه دریافـت می کننـد )بـه ویـژه »آموزشـی« 
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کـه »نشـت می کنـد« اسـت( بیـش از انـدازه از طریـق نهادهـای مذهبـی و ترویـج 
تاریک اندیشـی دینـی اسـت کـه مشـکلی واقعـی اسـت و تـا حـد زیـادی، بـه 
ایـن علـت اسـت کـه بسـیاری از افـراد خلق هـای تحت سـتم، مسـتعد تفکـرات 
 ضـد علمـی، از جملـه باورهـای جنون آمیـزی ماننـد تئوری هـای توطئـه هسـتند.
حتـا در میـان طبقـۀ متوسـط   سـیاه، از جمله بسـیاری از آن هـا که در دانشـگاه های 
»نخبـه« تحصیـل کـرده و آمـوزش »جهانـی« دریافـت کرده انـد، »ضربـان دینـی« 

کمـاکان نفـوذ قابل توجهـی دارد.

ایـن نفـوذ مرتبـًا از طریـق تبلیـغ مـداوم ترویـج و تقویـت می شـود کـه هویـت 
سـیاهان بـه نحـوی اساسـی و جدایی ناپذیـر بـا مذهـب و نهادهـای مذهبـی، بـه 
کـه  می شـود  گفتـه  اسـت.  شـده  بافتـه  درهـم  مسـیحی،  سـیاه  کلیسـای  ویـژه 
سـیاهان بـدون مذهـب و کلیسـای سـیاه، نمی توانسـتند در آمریـکای نژادپرسـت 
در  شـدن«  »شـکوفا  سـیاه ،  توده هـای  بـرای  امـا،  شـوند.  شـکوفا  و  یافتـه  بقـاء 
ایـن سیسـتم هیوالیـی غیرممکـن اسـت – و صرفـًا زنـده مانـدن، در حالـی کـه 
در چارچـوب سیسـتم هنـوز بـه طـرز وحشـتناکی تحت سـتم قـرار می گیرنـد، 
شـکنجه و زجرکـش می شـوند و مکـرراً مـورد بیرحمـی قـرار گرفتـه و بـه قتـل 
یافـت. دسـت  آن  بـه  می تـوان  کـه  باشـد  آمالـی  غایـت  نمی توانـد   می رسـند، 
بـا وجـود آن کـه مسـیحیت به ویـژه توسـط نظـام بـرده داری بـه سـیاهان تحمیـل 
شـد، امـا ایـن هم درسـت اسـت که کلیسـای سـیاه برخـی اوقـات و در مقاطعی و 
تـا حـدی، نقـش مثبتـی در مبـارزه سـیاهان ایفـا کـرده اسـت. امـا این نیز درسـت 
اسـت کـه محدودیت هـای بسـیار مشـخصی را بر ایـن مبـارزه تحمیل کـرده و آن 
را در محـدوده همیـن سیسـتم کانالیـزه و محـدود کرده اسـت؛ در حالـی که همین 
سیسـتم منشـأ ظلـم و رنجی اسـت کـه سـیاهان در طـول تاریخ کشـور در معرض 

آن قـرار گرفته انـد.

بـا تضعیـف و تخریـب آشـکار مدارس دولتـی، خصوصـًا در مناطق داخل شـهری 
و در عرصـه ورزش کـه یکـی از معـدود عرصه هایـی اسـت کـه تعـداد کمـی از 
سـیاهان طبقـۀ پاییـن می تواننـد در آن بـه ثـروت و اعتبـار دسـت یابنـد، یـک بُعد 
دیگـر از معضـل این اسـت که در حـال حاضر، تعـداد قابل توجهی از ورزشـکاران 
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سـیاه، بـرای دریافـت »آمـوزش« پایـه ای )و در واقع بایـد گفت، »ضـد- آموزش«( 
وارد مـدارس خصوصـی بنیادگرایی مسـیحی می شـوند. و سـپس، حتـی زمانی که 
در حمایـت از مبـارزاِت ضـِد بی عدالتـی موضـع می گیرنـد، امـا بسـیاری از آنان از 
»پاتفرم« خود برای تبلیغ تاریک اندیشـی دینی که خودشـان توسـط آن مغزشـویی 
شـده اند، اسـتفاده می کننـد. ایـن بـه وضعیتـی خدمـت می کند کـه توده هـای مردم 
کـه تحت تأثیـر ایـن شـخصیت های معـروف هسـتند، در مقابـل انـواع تحریـف 

واقعیت، شـکننده می شـوند.

مـا شـاهد اظهـارات و اقداماتـی از سـوی افـراد مشـهور سـیاه  و صاحـب نفـوذ 
در ورزش و عرصـه هنـر بوده ایـم؛ اظهاراتـی کـه بیانگـر شـیوه های تفکـر ضـد 
علمـی بـوده و آن را رواج می دهنـد. از جملـه ایـن کـه اطاعـات نادرسـت در 
مـورد واکسیناسـیون ضـد کوویـد اشـاعه داده و سـیاهان را از دریافـت واکسـن 
منـع می کننـد. و ایـن در شـرایطی اسـت کـه بیمـاری کوویـد از سـیاهان )و سـایر 
رنگین پوسـتان( نـرخ باالتـری از قربانیـان را می گیـرد و ثابـت شـده اسـت کـه 
واکسـن ها ایمـن بـوده و در ممانعـت از بیمـاری و مـرگ در نتیجـه کووید، بسـیار 
مؤثـر هسـتند. اشـاعۀ ایـن اطاعات غلـط ِ ضد علمی، هـم به خاطر تاثـرات فوری 

کـه می گـذارد بسـیار مضـر اسـت و هـم بـر حسـب تأثیـرات اسـتراتژیک.

بلـه درسـت اسـت کـه در تاریخ این کشـور، مـردم سـیاه قربانـِی وحشـتناک ترین 
آزمایش هـای پزشـکی بوده انـد و هنوز که هنوز اسـت آن ها در حـوزۀ مراقبت های 
پزشـکی، مـورد تبعیـض واقـع شـده و در معـرض بی اعتنایـی بـه سامت شـان و 
حتـا درمان هـای مضـر بوده انـد. و بلـه درسـت اسـت کـه مـردم سـیاه در معـرض 
شـنیع ترین و جنایتکارانه تریـن سـتمگری ها توسـط مقامـات حکومتـی بوده انـد و 
کمـاکان هسـتند. امـا، تمـام این هـا در مـورد بومیـان آمریـکا هـم صـادق اسـت. با 
ایـن وصـف، آن ها نـرخ بسـیار باالتری از واکسیناسـیون ضـد کوویـد را دارند. آن 
چـه بـه نظـر نمی آیـد که داشـته باشـند یا حداقـل بـه انـدازه قابل توجهـی ندارند، 
ایـن اسـت کـه افراد و شـخصیت های بـا نفوذ آن ها مشـغول اشـاعۀ اطاعات غلط 
و ضـد علمـی علیه واکسیناسـیون نیسـتند و فعاالنه مـردم را علیه واکسیناسـیون بر 

نمی انگیزنـد.
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در رابطـه بـا واکسـن ها و مقابلـه بـا کوویـد بـه طـور عـام، ماننـد کلیـه معضـات 
اجتماعـی دیگـر و یافتـن راه حـل بـرای آن هـا، آن چـه مـورد نیـاز اسـت رویکرد 

علمـی مبتنـی بر شـواهد اسـت.
اشـاعۀ اطاعـات غلـِط ضـد علمـی و ضـد واکسـن آسـیب عظیمـی بـه »مهـار« 
همه گیـری کوویـد و مشـخصا آسـیب بزرگـی بـه مردمانـی می زنـد که پیشـاپیش 
ضربـه بزرگـی از کووید خورده اند. اما عاوه بر این، آب به آسـیاب فاشیسـت های 
برتری طلـب سـفید می ریـزد. این ها به سـرعت این گونه اشـاعه اطاعـات غلط را 

تحسـین کـرده و تبلیـغ می کننـد. همانطـور کـه قبـًا در این بـاره گفته ام:

چـه وضعیـت وحشـتناکی اسـت کـه برخـی از سـیاهان و دیگـر مردم تحت سـتم، 
می تواننـد عمـًا بـا فاشیسـت ها در یـک طـرف قـرار بگیرنـد در حالـی کـه ایـن 
فاشیسـت ها بـه آن هـا بـه عنـوان موجوداتـی کمتـر از انسـان می نگرنـد و حقـوق 
اولیه شـان را انـکار کـرده و خواهان آن هسـتند کـه اینان به طور مـادام العمر حبس 

شـده یا کامـًا نابود شـوند!
ایـن نـوع اشـاعۀ اطاعـات مضـر و حتـا مرگبـار، تا حـد زیـادی نشـانۀ فردگرایِی 
افسارگسـیخته نیـز هسـت کـه بـه این شـکل بیـان می شـود: »این حق من اسـت و 
ابـراز آزادی فـردی مـن اسـت، هـر کار بخواهـم انجام می دهـم و به هیـچ اقتداری 

نمی تـوان اجازه محـدود کـردن آن را داد.«

همانطور که قبًا خاطرنشان کرده ام:

ایـن یاوه گویـی اسـت و یـاوه ای مضـر اسـت! آزادی فـردی امـر مطلقـی نیسـت. 
همـه بـا ایـن موافـق خواهند بـود به شـرطی که در تضـاد بـا فردگرایی آن هـا قرار 
نگیـرد. بـرای مثـال، عـده کمـی موافـق خواهنـد بود کـه افـراد آزادنـد در نزدیکی 
یـک دبسـتان و هنگامـی که بچه ها از خیابان رد می شـود، با سـرعت صـد مایل در 
سـاعت رانندگـی کنـد. و هیـچ فـرد با عقلـی موافـق آن نخواهد بود که سـفیدهای 
برتری طلـب سـیاهان را لینـچ کننـد یا پلیـس به دلخواه سـیاهان را به قتل برسـانند، 
بـه صـرف آن کـه دلشـان می خواهـد یـا آن را بیـان »آزادی فـردی« )یـا »انتخـاب 

شـخصی«( خـود می دانند. …
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زندگـی در جامعـه ای کـه »آزادی فـردی« )یـا »انتخـاب شـخصی«( مطلـق باشـد، 
غیرممکـن اسـت. سـؤال ایـن اسـت: آیـا بیـان آزادی فـردی، یـا محدودیت هـای 
 آزادی فـردی، خـوب اسـت یـا بـد – آیـا جامعـه را بهتـر می کننـد یـا بدتـر؟

برخی از سـلبریتی های سـیاه، به خاطر تبلیغ خودشـان دسـت به اشـاعۀ مزخرفات 
ضـد علمـی می زننـد و ایـن امـر بـه طور کلـی بیـان فرهنگ مسـلط اسـت. در این 
فرهنـگ، عقایـد به مثابـه »حقیقت مـن«، »بَِرند-بندی« می شـوند و بـه عنوان فکت 
)یـا متـرادف بـا فکـت و حتـا بهتـر از آن( ارائـه می شـوند و آدم هـا سـعی می کنند 
بـا نظریـه دادن، از جملـه نظریه هایـی کـه بـه طـرز فاحشـی در تضـاد بـا واقعیـت 

هسـتند، بـرای خود پیروانی دسـت و پـا کنند.

تأثیـر مذهـب و بـه ویـژه مذهـب تاریک اندیشـانه ضـد علمـی، عامـل مهمـی در 
موضع گیری هـای مضـر برخـی از سـلبریتی هاِی سـیاهِ صاحـب نفوذ می باشـد. در 
غیـاب یـک رویکـرد علمی و در شـرایطی که با رویکـرد علمی مخالفت می شـود، 
توده هـای مـردم در تاریکـی رهـا شـده و قـادر نیسـتند تعییـن کننـد نیروهـای 
مختلـف چـه چیـزی را نمایندگـی می کننـد و هر یـک از مسـیرهای مختلف به چه 
فرجامـی منتهـی خواهنـد شـد. در چنیـن شـرایطی، هر شورشـی الجرم شورشـی 
کورکورانـه خواهـد بـود، زیـرا بـاور شـما این خواهـد بود کـه دارید بـه چیزهایی 
حملـه می کنیـد کـه بـه شـما )و امثال شـما( سـتم می کننـد، امـا در واقعیـت دارید 

شـرورترین سـتمگران و در نهایـت کل سیسـتم سـتم را تقویـت می کنیـد.

تاریک اندیشـی دینـی کـه در میـان توده هـای مـردم بسـیار گسـترده اسـت، زنجیر 
سـتم دیگری اسـت بر آنان و الزم اسـت که با شـدت و قاطعانه با آن مقابله شـود.

و در حالـی کـه بایـد گفت افـراد مذهبی زیادی هسـتند که در مبارزه علیه بسـیاری 
از بی عدالتی هـا و اشـکال مختلـف سـتم، نقـش مثبتـی دارنـد و اتحـاد بـا آن ها در 
ایـن مبـارزه مهـم اسـت، امـا مقابلـه بـا نگاه دینـی نیز بـه طور کلـی اهمیـت دارد. 
چـرا؟ زیـرا پایـان دادن به بی عدالتـی و ظلم و ریشـه کن کردن همه این ها مسـتلزم 
انقابـی اسـت بـه رهبـری نیروی قدرتمنـد و رو به رشـد مردمی کـه متکی بر یک 
روش و رویکـرد علمـی بـه ویـژه روش و رویکرد علمی کمونیسـم جدید هسـتند.
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آنچـه در کتـاب پایه هـا BAsics )نقـل قول هایـی از سـخنان بـاب آواکیـان( گفتـه 
شـده اسـت، حقیقتـی اسـت اساسـی و نیـاز اسـت کـه ایـن حقیقـت را بی دریـغ 
مـورد تأکیـد قـرار دهیـم کـه: »مـردم سـتمدیده ای کـه نمی تواننـد یـا نمی خواهند 
بـا واقعیـت آن طـور کـه هسـت روبـرو شـوند، محکوم انـد کـه در بردگـی و سـتم 
بماننـد.« )پایه هـا 4:1( جهـان بینی و رویکـرد دینی و باورهـای بی پایه اش در مورد 
نقـش نهایـی و تعییـن کنندۀ یـک موجود یـا نیروهای مـاوراء طبیعـی ای که وجود 
خارجـی ندارنـد، مانعی اسـت در بـه کارگیرِی منسـجِم روش علمـی در مواجهه با 

واقعیـت آنگونـه کـه هسـت و تغییـر ایـن واقعیت بـه روشـی رهایی بخش.

مـی خواهـم مسـاله را بـه طـور تحریک آمیز طرح کنـم: زمان آن رسـیده که »حرف 
خـدا« را کنـار بگذاریـم. ایـن چیزهـا هرگـز موجب آزاد شـدن هیچکـس نخواهد 
شـد. مـا نیـاز داریـم کـه از »بحث خـدا« خیلی کم کنیـم و بر بحث تئـوری و عمل 

انقـاب –انقاب واقعـی– بیفزاییم.

ممکـن اسـت عـده ای از آدم هـا از ایـن حرف هـای مـن خوش شـان نیایـد امـا بـه 
هـر حـال مـن باید ایـن حرف هـا را طـرح کنم چـون من نیامـده ام کـه حرف های 
مـورد پسـند عامـه را بزنـم یا ایـن که آن ها را نسـبت بـه موقعیت بردگـی و تحقیر 
شده شـان، خـوش بین تـر کنـد. مـن ایـن جـا هسـتم تـا برایشـان در مـورد روش 
و رویکـرد علمـی بـرای انقـاب کـردن، بـا هـدف رهـا کـردن خودشـان و تمـام 
بشـریت، صحبـت کنـم؛ مـن اینجا هسـتم تـا به آنـان حقیقـت را در مـورد هر چه 

کـه سـد راه ایـن رهایـی اسـت، بگویم.

و یـک دلیـل بـزرگ بـرای گفتـن ایـن حرف هـا، فـارغ از ایـن کـه ممکـن اسـت 
عـده ای از آن خوش شـان بیایـد یـا نیایـد، ایـن اسـت که در این سیسـتم، سـیاهان 
بـرای مـدت زمـان بسـیار طوالنـی، تحـت هولناک تریـن سـتم ها بوده انـد و آن هـا 
می تواننـد و بایـد نقشـی تعیین کننـده و فوق العـاده قدرتمنـد در تحقـق انقـاب 
داشـته باشـند؛ انقابـی کـه نـه تنها بـه ظلم و سـتم آن هـا پایـان خواهـد داد، بلکه 
پیـروزی قدرتمنـدی در راه پایـان دادن بـه هـر سـتمی که به هرکـس و در هر نقطه 

دنیـا می شـود، خواهـد بـود. همانطـور کـه قبـًا گفته ام:
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پتانسـیل عظیمـی وجـود دارد که از دل شـرارت های غیرقابل توصیـف، چیز زیبای 
بی سـابقه ای سـربلند کنـد و سـیاهان نقشـی کلیـدی در خاتمـه دادن بـه حیات این 
سیسـتم کـه بـه مدتـی طوالنی، نـه تنها آن ها را اسـتثمار کـرده بلکه به هـزار و یک 
روش از آنـان انسـان زدایی کـرده، در وحشـت فـرو بـرده و عذابشـان داده اسـت، 
بـازی کننـد. خاتمـه دادن بـه حیـات این سیسـتم تنهـا راهی اسـت که می تـوان به 
رهایـی دسـت یافـت و ایـن کار را بایـد بـا جنگیـدن بـرای رهایـی تمام بشـریت 
انجـام داد تـا باالخـره بر شـب طوالنی ای که در آن جامعه بشـری بـه ارباب و برده 
تقسـیم شـده، توده های بشـریت شـاق خورده، ضرب و شـتم شـده، مورد تجاوز 
جنسـی قـرار گرفته، سـاخی شـده و در غـل و زنجیر جهـل و فاکت به اسـارت 

کشـیده شـده اند، نقطۀ پایـان بگذاریم.

کـه  کننـد  بـازی  را  نقشـی  چنیـن  می تواننـد  زمانـی  تنهـا  سـیاه  مـردم  امـا 
و  روش  و  نظـر  نقطـه  دیگـران،  بـا  همـراه  آنـان،  از  روزافزونـی  تعـداد 
دینـی. رویکـرد  و  روش  و  نظـر  نقطـه  نـه  و  کننـد  اتخـاذ  علمـی   رویکـرد 
پـس آیـا مـن می گویم در ایـن انقاب جایی بـرای افـرادی که باورهای دینی شـان 

را کنـار نمی گذارند، وجـود ندارد؟

خیـر! یـک فکـت عینـی را بایـد درک کنیـم کـه بسـیار افرادی کـه در ایـن انقاب 
شـرکت خواهنـد کـرد کمـاکان باورهـای دینـی خـود را حفـظ خواهنـد کـرد. و 
البتـه کـه بایـد بـه افـراد مذهبـی کـه می خواهنـد بخشـی از ایـن انقـاب باشـند، 
خوشـامد گفت و باید بخشـی از صف گسـترده انقاب باشـند. کنار زدن باورهای 
مذهبـی توسـط مـردم، بایـد آگاهانـه و داوطلبانـه باشـد و ایـن تحولی اسـت که با 
ریتـم تحـوالت در فرآینـد انقابـی و تغییـر دادن جامعـه و جهـان به سـوی هدف 
پایـان دادن بـه هـر گونه سـتم و اسـتثمار، محـو تمامـی تقسـیم بندی های جامعه به 
اربابـان و برده هـا، پیـش خواهـد رفـت. امـا باز هـم تأکیـد می کنم که انقـاب باید 
دارای یـک نیـروی پیشـرو و یـک نیـروی رو به رشـد باشـد که هسـته مسـتحکم/

هسـته انقـاب اسـت و زیربنایـش را یک دیـدگاه، روش و رویکرد علمی تشـکیل 
می دهـد و نـه دینـی؛ و همچنین باید مبـارزه ای مـداوم، مصمم، قانع کننـده اما بلند 
نظرانـه و سـخاوتمندانه در جریـان باشـد کـه در تقابـل بـا هـر چیـزی که سـد راه 
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دیـدگاه علمـی اسـت، از جمله بـاور به خدایـان یا هـر نیـروی ماوراء الطبیعه دیگر 
کـه وجـود خارجـی ندارنـد، یـا سـنت های مذهبی کـه روابـط سـتم گرانه را دامن 
می زننـد، بـا تیـزی و وضـوح نیـاز مردم بـه اتخاذ دیـدگاه، روش و رویکـرد علمِی 

کمونیسـم نویـن را پیـش بگذارد.

در ایـن جـا حقیقـت عمیـق دیگـری وجـود دارد: بـا وجـود سـنگینی زنجیرهـای 
گـران صدهـا و هـزاران سـالۀ سـنت های سـتم گرانه بـر پشـت توده هـای مـردم 
و بـه ویـژه  بـار سـنگین آن بـر نیمـی از بشـریت مؤنـث؛ امـا مواجـه هسـتیم بـا 
اشـتیاق عمیـق بـرای رهایـی از قیـد همـه ایـن زنجیرهـا؛ اشـتیاقی که فقـط منتهی 
بـه امیدهـای خیالـی در مـورد رسـتگارِی ماوراء الطبیعـه نمی شـود بلکـه در جهان 
واقعـی، منجـر بـه فـوران خشـم مهـار نشـدنی می شـود. الزم اسـت که این خشـم 
بـه طـور کامـل برانگیختـه شـود، بـه آن بیانـی علمـی و انقابـی داده شـود و بـا 
تمرکـز بـر رهایی تمام سـتمدیدگان و استثمارشـوندگان جهـان و در نهایت رهایی 
تمـام بشـریت، سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـم را هـدف قـرار دهد؛ سیسـتمی که 
منبـع اساسـی تمـام رنج هاسـت، از جملـه، پدرسـاالری و مردسـاالری بیرحـم و 

خفقـان آور و دیگـر جنایت هایـش.

در اوضـاع کنونـی، ایـن انقـاب اهمیتـی عاجـل و معنایـی قدرتمندتـر می یابـد. 
زیـرا، در ایـن کشـور )و دیگـر کشـورها( زن سـتیزی )نفـرت از زن( غلیظ تر از هر 
زمـان خـود را بـه رخ می کشـد و انقیاد پدرسـاالرانۀ زنان هرچـه وقیحانه تر و لجام 
گسـیخته تر می شـود. در آمریـکا، ایـن زن سـتیزی تـا اندازۀ زیـادی تمرکـز دارد بر 
حرکت هـای جهـش وار به سـمت انکار هرچه بیشـتر حـق زنان به کنترل بدنشـان، 
حـق سـقط جنین و حتـا حـق کنترل بـارداری. حماتی کـه به این حقوق می شـود، 
هـر روز بیشـتر می شـود. در حـال حاضر، شـعار و فراخوانـی که باید وسـیعًا اتخاذ 
شـده و تبدیـل به یـک قدرت مادی نیرومند شـود این اسـت: زنجیرها را بگسـلید، 

خشـم زنـان را به مثابـه نیرویی قدرتمند بـرای انقـاب، برانگیزید!

در ایـن رابطـه سـال ها پیـش، مشـاهداتی داشـتم که بـه طور کلـی، همیشـه دارای 
اهمیـت اسـت اما به ویـژه امـروزه از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت: بنیاد گرایان 
دینـی، از انـواع و اقسـام در زندان ها به جـذب نیرو می پردازند و پیـام ایدئولوژیک 
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سـنگینی دارنـد. … اصـًا اینطور نیسـت کـه مردم فقـط از طریـق جایگزین کردن 
دیـن دیگـری می تواننـد »دین شـان را از دسـت بدهنـد«. امـا مـردم باید بـا توضیح 
دیگـری در مـورد جهـان و هسـتی مواجـه شـوند و بداننـد که چـرا دنیـا این طور 
هسـت و چگونـه می تـوان چیـزی متفـاوت بـه وجـود آورد. … اگـر می خواهیـد 
مـردم را از گندابـی کـه آن هـا را گرفتار زنـدان می کند و همچنیـن مزخرفاتی که به 
طور روزمره درگیر آن هسـتند، بیرون بکشـید، باید یک هسـتۀ سـخت ایدئولوژیک 
واقعـًا قـوی بـه دسـت آن هـا بدهیـد … چیـزی که بایـد منسـجم و سیسـتماتیک 
باشـد؛ بایـد جهـان را توضیـح دهـد. و مـا واقعـًا می توانیـم آن را به روشـی علمی 
توضیـح دهیـم. هرچنـد ممکن اسـت دین مزایای کوتاه مدت خاصی داشـته باشـد، 
امـا توضیـح علمـِی جهـان، یـک مزیت کمونیسـم بر دین اسـت … ما ایـن مزیت 
را داریـم کـه واقعـًا می توانیـم واقعیـت جهـان و هسـتی را طوری که مـردم بفهمند 

برایشـان توضیـح دهیـم. و این چیز بسـیار قدرتمندی اسـت.

مـا بایـد بـه طور عـام با همه مـردم )نه فقـط بـا زندانیـان( کار ایدئولوژیک بسـیار 
زیـادی بکنیـم، تـا حـدی کـه بتواننـد جهـان را طـور کامـًا متفاوتـی و همان طور 
کـه هسـت، نـگاه کننـد. به ایـن امر، نبایـد کم بهـا داده و آن را دسـت کـم بگیریم. 
قطعاتـی از ایـن پـازل را کـه بی مصـرف هسـتند و بـا هم جـور در نمی آینـد، نگاه 
کنیـد، مثـل ایـن اسـت کـه داریـد از طریـق یـک کالیدوسـکوپ عجیـب و غریب 
بـه دنیـا نـگاه می کنیـد و اکثـر مـردم بـه واقعیت ایـن طوری نـگاه می کننـد. عاوه 
بـر ایـن، انـواع ایدئولوژی ها و برنامه هـای مختلـف بورژوایی و ارتجاعـی و غیره، 
از جملـه دیدگاه هـای مذهبـی گوناگـون، بـرای آن هـا سـوء تعبیـر می شـود. امـا 
ایدئولـوژی کمونیسـتی و کاربـرد آن در جهـان راهی برای درک واقعیـت و معنادار 

سـاختن آن بـرای مردم اسـت.

در عیـن حـال، جـذب افـراد الیه هـای پایـه ای جامعـه و بـه ویـژه جوانـان بـه 
انقـاب نیـز مسـتلزم ایجاد پیشـرفت های مهـم بیشـتر در آنچه من »مسـئله جورج 
جکسـون« نامیـده ام می باشـد. جـورج جکسـون یـک زندانـی بـود کـه در زنـدان 
تبدیـل بـه رزمنـده ای انقابی شـد و در خیـزش دهـه 1۹60 با حزب پلنگان سـیاه 
بـود و قبـل از ایـن کـه توسـط مقامـات زنـدان ترور شـود، عمیقـًا با مسـئله امکان 
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انقـاب دسـت و پنجـه نرم می کرد. » مسـئلۀ جورج جکسـون« بیان معضلی اسـت 
کـه جـورج جکسـون، بـا تیـزی آن را بیـان کرد. جکسـون گفـت برای بـرده ای که 
انتظـار نـدارد فراتـر از فـردا زندگی کند، ایـده تغییر تدریجی و انقـاب در آینده ای 

دور هیـچ معنـا و جذابیتـی ندارد.

ایـن مسـئله، در دورۀ نـادری ماننـد اکنـون معنـای خـاص و ویـژه ای می یابـد– 
دوره ای کـه انقـاب می توانـد واقعـًا امکان پذیـر باشـد، دقیقـًا نـه در آینـدۀ مبهـم 
دور، بلکـه از درون چرخـش تنـد وقایـع و درگیری هـای شـدیدی کـه هـم اکنون 

در حـال وقوع اسـت.
در اینجـا دوبـاره، پرسـش تعیین کننـده ایـن اسـت کـه نیروهـای سـازمان یافتـه 
انقـاب تـا چـه انـدازه در جهـت انقابـی کـه به شـدت به آن نیاز اسـت، توسـعه 
یافتـه و بـر همـۀ این هـا تأثیرگـذار هسـتند. بـرای جلـب توجـه توده های مـردم و 
بـه  ویـژه جوانـان الیه هـای بنیادیـن جامعه، انقـاب بایـد از طریـق روش متکی بر 
علـم، چشـم انداز گسـترده، برنامـه و اهـداف رهایی بخـش و اقداماتـش، تبدیـل به 
نیرویـی رو بـه رشـد، سـازمان یافته، منضبـط، جسـور و بی بـاک شـود. چنین قطب 
قدرتمنـدی، ایـن جوانـان و جنگجویـان انقـاب را از هـر بخـش جامعـه جـذب 

کرد. خواهـد 

کارهـای زیـادی اسـت کـه بایـد برای ایـن انقاب بـه طور فـوری و عاجـل انجام 
شـود کـه نیازمنـد جسـارت و جرأت واقعی اسـت: پیام ایـن انقاب را باید وسـیعًا 
منتشـر کـرد، بایـد مردم را به چالش کشـید تا وارد این انقاب شـوند، آنـان را باید 
در رابطـه بـا ایـن انقـاب عضوگیـری و سـازماندهی کـرد – و برای ایـن کار باید 
بـا هـر گونـه مزخرفـی کـه توده هـای مـردم گرفتـارش هسـتند و کامًا بـر خاف 
منافـع واقعـی آن هاسـت مبـارزه کـرد؛ دسـت زدن بـه فعالیتـی که ضروری اسـت 
بـرای عـوض کـردن افکار مـردم و اعمال آن هـا؛ ایسـتادگی علیه نیروهای سـتمگر 
و دسـت زدن بـه مبارزاتـی کـه بـرای مقابلـه بـا جنایت هـای این سیسـتم ضروری 
اسـت – همـه ایـن کارهـا را بایـد کـرد تـا آماده شـد و پایـه ای را ایجاد کـرد برای 
دسـت زدن بـه یـک جنـگ همه جانبـه به محـض آن که شـرایط برای دسـت زدن 
بـه آغـاز آن حاصل شـود تـا این که باالخـره بتوانیم این سیسـتم را سـرنگون کنیم.
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و همانطـور کـه انقـاب بـه ایـن ترتیـب رشـد می کنـد: کارهای زیـادی فـوراً باید 
انجـام شـود کـه نیازمند جسـارت و جـرأت واقعی اسـت؛ باید علیه فاشیسـت ها و 
هـر نیـروی سـرکوبگر دیگـر و حرکت های آن هـا جهت وحشـت افکنی و مرعوب 
کـردن و ضـرب و شـتم و قتـل آدم ها ایسـتادگی کرد. اجـازه دهید روشـن کنم که 
مـن خواسـتار انجـام حمـات غیرقانونـی و غیرموجـه بـه کسـی نیسـتم. امـا یک 
حـق و یـک نیـاز و مسـئولیتی وجـود دارد کـه دفاع کنیـم از مردمی کـه تحت ظلم 
و سـتم و وحشـیگری ایـن نظـام هسـتند و کسـانی کـه بـه خاطـر حق ایسـتادگی 

می کننـد و بـه خاطـر آن تحـت حمله انـد. 

در »شـش نکتـۀ مـورد توجه برای انقـاب« )اصول پایـه ای که کلوب هـای انقاب 
بـر آن متکـی هسـتند. کلـوب انقـاب یک شـکل کلیدی بـرای این انقاب اسـت( 
نکتـه پایانـی ایـن اسـت: ما بـه دنبال سـرنگونی واقعـی این سیسـتم و راهـی بهتر 
فراتـر از درگیری هـای ویرانگـر و زشـت امـروز بین مردم هسـتیم. به دنبـال ایجاد 
جامعـه ای بسـیار بهتـر بـه ورای برخوردهـای نابـود کننـده و شـنیع در میـان مردم 
هسـتیم. چـون مـا جدی هسـتیم، در ایـن مرحله مـا آغازگر خشـونت نیسـتیم و با 

همـه خشـونت ها علیه مـردم و در میـان مـردم مخالفیم.

بلـه، حرکـت بـرای سـرنگونی واقعـی این سیسـتم و بـاز کردن راهـی بنیـاداً بهتر، 
امـری بسـیار جدی اسـت. و بله، بخـش بزرگی از ایـن کار، غلبه کـردن بر روندی 
اسـت کـه مـردم بـا یکدیگـر درگیـر شـده و همدیگـر را می کشـند. می بینیـم کـه 
چگونـه همـان کسـانی کـه بـا درگیـر شـدن در برخـی امـور توسـط سیسـتم بـه 
انحطـاط کشـیده شـده اند، یک بـار دیگـر بـه شـکلی دیگر، بـا درگیر شـدن در این 
 نـوع برخوردهـا و کشـتارها، بـه انحطاط کشـیده می شـوند. این باید متوقف شـود.

امـا متوقـف شـدن کافـی نیسـت. بلکـه کسـانی کـه درگیـر در ایـن روند شـده اند 
بایـد بخشـی از یـک چیـز دیگـر کـه واقعـاً مثبـت اسـت بشـوند و باید بخشـی از 
نیروهـای انقـاب شـوند زیـرا ایـن انقـاب ضروری ترین چیزی اسـت کـه اکنون 

بـه آن نیـاز داریم.
خیلی هـا، بـه ویـژه بسـیاری از جوانـان اقشـار تحتانی، مملـو از احسـاس ناامیدی 
و عصبانیـت هسـتند. زیـرا می تواننـد احسـاس کننـد کـه تحـت این سیسـتم، هیچ 
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چیـز خوبـی بـرای زندگی آن ها وجـود ندارد و این کـه از زمان تولـد، در محاصرۀ 
نیروهایـی هسـتند کـه بـه آن هـا بـه عنـوان چیزهـای بیگانـه و منفـور می نگرند و 
همینطـور بـا آن هـا رفتـار می کننـد و ایـن کـه صاحبان قـدرت بـه آن ها بـه عنوان 
زبالـه نـگاه می کننـد کـه الیـق چیـزی جـز لگـد و گلولـه ای در مغـز نیسـتند. این 
ناامیـدی و عصبانیـت بایـد بـه سـمت مبـارزه بـا سیسـتمی هدایـت شـود کـه بـا 
آن هـا ایـن گونـه رفتـار می کنـد و زندگـی شایسـته و آینده ای شایسـته و یـا اصًا 
 هـر آینـده ای را از آن هـا و بسـیاری ماننـد آن هـا در سراسـر جهـان ربـوده اسـت.
بـاز تأکیـد می کنـم کـه امـور زیادی هسـت که فـورا نیازمند شـجاعت و جسـارت 
زیـاد در انجـام کاری اسـت کـه باید انجام شـود: شـجاعت و جسـارت بخشـی از 
قیـام علیـه ایـن سیسـتم شـدن و آماده شـدن برای طی مسـیر انقـاب تا بـه انتها به 
محـض ایـن کـه زمان آن برسـد و بـه عنوان بخـش مهمـی از آن، حمایـت و دفاع 
از افـرادی کـه دائمـًا در معـرض حمـات ناعادالنه به حقوق شـان و به وجودشـان 

. هستند

 مـا شـاهد تـداوم حمـات بـه مـردم و جنبش هـای ضـد سـتم نـژادی هسـتیم.
شـاهد تهدیدهـا و حمـات فیزیکـی علیـه مقامـات و ارائه دهنـدگان مراقبت هـای 
بهداشـتی، مقامـات دولتـی محلـی )و خانواده هـای آن هـا!( و همچنیـن کارکنـان 
فروشـگاه ها هسـتیم بـه خاطـر ایـن کـه مجـری مقـررات اولیـۀ حفـظ سـامت و 
بهداشـت و زدن ماسـک و انجـام واکسیناسـیون بـرای مقابلـه با همه گیـری کووید 
هسـتند. شـاهد آن هسـتیم کـه اعضـای هیئـت مدیـرۀ مـدارس، بـه خاطـر اجرای 
اقدامـات بهداشـتی اولیـه یـا تصویـب مفـاد آموزشـی در مـورد حقایقـی دربـارۀ 
برتری طلبـی سـفید کـه همیشـه در ایـن کشـور بـوده اسـت و یـا حمایـت از حق 

ترانس هـا، مـورد حملـه قـرار می گیرنـد.

تهدیـد، آزار و اذیـت و حملـه بـه زنانی کـه به دنبال سـقط جنین هسـتند؛ حمله به 
کلینیک هـا و پرسـنل پزشـکی کـه بـرای ارائه سـقط جنین تاش می کنند و تشـدید 
حمـات بـه خـودِ حـق سـقط جنین توسـط حـزب جمهوری خـواه- فاشیسـت و 
قضاتـی کـه ایـن حـزب در محاکم بـه کار گماشـته اسـت. و حمـات بیرحمانه و 

کشـتار دگرباشـان جنسـی، ال جی بی تی.
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اقدامـات مسـتمری وجـود دارد، از جملـه تهدیـد یـا اسـتفاده از خشـونت، تا مانع 
شـدن از آن کـه سـیاهان و دیگـر مـردم سـتمدیده بتواننـد حتـا از حقـوق اولیه ای 
ماننـد رأی دادن اسـتفاده کننـد )بـا روش و رویکـردی علمـی، ممکن و مهم اسـت 
کـه بـا تاش هایی که می شـود تا مـردم از حـق رأی محروم شـوند فعاالنه مخالفت 
کـرد و در عیـن حـال مـردم را بـه ایـن نتیجـه رسـاند که الزم اسـت به جـای این 
کـه تاش هایشـان را مصـروف رأی دادن بـه نمایندگان سیسـتمی کنند کـه به آن ها 

سـتم می کنـد، صـرف سـرنگونی کلیت سیسـتم کنند.(

بـا همـه حماتـی کـه بـه مـردم و حقـوق آن هـا می شـود بایـد قدرتمندانـه مقابله 
کـرد و از کسـانی کـه در سـمت خوب ایـن ماجرا هسـتند و هر زمان کـه با تهدید 
و حتـا حمـات فیزیکـی آشـکار تهدیـد می شـوند، بایـد فعاالنه حمایت کـرد و از 

آنـان محافظـت نمود.

بایـد از خشـونت و کشـتار بیرحمانـه مـردم توسـط پلیـس جلوگیـری کـرد. به یاد 
بیاوریـم حـرف برخـی از افرادی که شـاهد اعدام تدریجی شـرورانه جـورج فلوید 
بودنـد و حتـا آن را ضبـط کردنـد: آن هـا در عذاب وجـدان هسـتند کـه آیـا بیـش 
از ایـن نمی توانسـتند کاری کننـد، آیـا نبایـد دسـت بـه عملـی می زدنـد کـه قتـل 
وقیحانـۀ یـک سـیاه بی دفـاع را متوقـف کننـد؟ تأکیـد می کنـم کـه ایـن نکتـه در 
وحـدت اسـت بـا نکته ششـم از »شـش نکتۀ مـورد توجه بـرای انقـاب«. و اینجا 
نمی گویـم کـه باید دسـت بـه حمله زد. امـا هیچ کـس، از جمله پلیـس، حق ندارد 
کسـی را بـه قتـل برسـاند و حق و مسـئولیت دفـاع و حفاظـت از آدم هـا در مقابل 

حماتـی کـه بـه حقـوق و زندگی شـان می شـود، وجـود دارد. 

ایـن نـوع وضعیت هـای مختلـف، هسـته ای مسـتحکم از  تصـور کنیـد اگـر در 
انقابیـون وجـود داشـت، از جمله متشـکل از جوانـاِن طبقۀ پایین، که حضورشـان 
در یـک صف آرایـِی منظـم و سـازماندهی شـده، هشـداری بـود بـه ایـن کـه هیـچ 
حملـه ناعادالنـه ای بـه مـردم قابل تحمـل نخواهد بـود. امـا چنین چیـزی را صرفًا 
نبایـد تصـور کـرد، بلکـه بایـد بـه عنـوان بخـش مهمـی از فرآینـد کلِی تـدارک و 

توسـعه نیروهـای سـازمان یافتـه انقـاب، آن را شـکل داد.
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ایـن کار را بایـد به روشـی جدی و علمـی انجام داد و در هیچ مقطعی نباید دسـت 
بـه کاری زد کـه پایـه ای بـرای آن وجـود نـدارد. بلکـه بایـد فعاالنه تـاش کنیم تا 
بـه مـوازات رشـد روزافـزون صفـوف سـازمان یافته انقـاب و آبدیده شـدن آن به 
مثابـه یـک نیـروی منضبـط، شـرایط را برای ممکـن کـردن آن چه ممکن نبـود، به 
وجـود آوریـم. اگـر مسـئله را اینطـور در دسـت بگیریـم، می تواند به طـور فزاینده 
تأثیـر دینامیکـی پیـدا کنـد؛ بـه طـوری کـه »لرزه هـا« و اثـرات آن فراتـر از محیـط 
نزدیکـش بـرود و شـمار بیشـتری را بـه سـمت انقـاب جلـب و جـذب کنـد … 
کـه بـه نوبـۀ خـود، موجـب تأثیرگذاری بیشـتر شـده و در پـی آن، جلـب و جذب 

نیروهـای بزرگتـری را ممکـن می کند.

تمـام این هـا بخـش مهمـی از رویکـرد کلـی اسـت کـه در جریـان این گفتـار بیان 
کـردم و نیـروی سـازمان یافته کوچـک امـروزِ انقـاب را قـادر می کند که به رشـد 
خـود ادامـه دهـد و در زمینـه تعـداد و قـدرت سـازمانی و به طـور کلـی تأثیراتش 
بـر کل جامعـه، جهـش وار رشـد کند. این همـان چیزی اسـت که افراد بیشـتری را 

بـرای پیوسـتن بـه آن بایـد به چالش کشـید.

در ایـن جـا بـه بُعـد مهـم دیگـری از فعالیـت بـرای انقـاب می رسـیم کـه مقابله 
بـا فاشیسـت ها بخشـی از آن اسـت: واقعیـت ایـن اسـت کـه بـرای برتری طلبـان 
سـفید و بـه طـور کلـی فاشیسـت ها، »حـق حمـل سـاح« طبـق متمـم دوم قانون 
اساسـی، توسـط قانـون و محاکم رعایت شـده و پلیـس و دیگر نهادهـای دولت از 
آن حمایـت کرده انـد؛ امـا بـرای سـیاهان و دیگـر مـردم تحت سـتم و به طـور عام 
آن هایـی کـه ضـد سـتمگری و بی عدالتی این سیسـتم هسـتند، »حق حمل سـاح« 
حتـا در مقـام دفـاع از خـود، فعاالنه سـرکوب شـده اسـت. ایـن واقعیـت را باید با 
تیـزی افشـا و بـا آن مخالفـت کـرد و بـرای ایـن که بـه لحـاظ سیاسـی و عملی بر 

آن چیـره شـویم، بایـد بجنگیم.

کتـاب »متمـم دوم: نـژاد و اسـلحه در آمریکایی که بـه طرز مرگباری نابرابر اسـت« 
بـه قلـم کارول اندرسـون، بـا تمرکـز بر متمـم دوم قانون اساسـی، این مسـئله را به 
طـرزی زنـده نشـان داده اسـت. این کتاب حـاوی افشـاگری های داغ از خشـونت 
تبهکارانـه ای اسـت کـه در طـول تاریخ این کشـور در حق سـیاهان شـده اسـت و 
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صحبـت از آن می کنـد کـه چگونـه »حق حمل اسـلحه« هرگـز برای سـیاهان نبوده 
اسـت و بـه جـای آن قدرتمنـدان و بـه طور کلـی سـفیدهای نژادپرسـت، صاحب 
»حـق کشـتن« سـیاهان بوده انـد. نمی تـوان اجـازه داد کـه چنیـن چیزی ادامـه پیدا 

! کند

مسـئله فقـط محـدود بـه »متمـم دوم« نیسـت. حول بسـیاری از مـوارد کـه حقوِق 
بـه ظاهـر تضمیـن شـده بـرای همـه، بـه شـدت نابرابـر اعمـال می شـوند، بایـد 
مبـارزه ای مصممانـه بـه راه انداخـت. مـردم تحت سـتم و آن هایـی که علیـه روابط 
سـتمگرانه سیسـتم دسـت بـه اقـدام می زننـد، دائمـًا خـود را در موقعیتـی می یابند 
کـه حقوق شـان زیـر حمله اسـت و یا »تقلیـل« یافته و یا کامًا سـرکوب می شـود. 
در مبـارزه علیـه ایـن وضعیـت، مهـم اسـت که به یـک تضاد توجـه کـرده و تا آن 
جـا کـه ممکـن اسـت از آن اسـتفاده کنیـم. تضـاد ایـن اسـت: در واقعیـت، تحت 
سیسـتم سـرمایه داری- امپریالیسـم، حقـوق و آزادی هـا طبـق منافع این سیسـتم و 
طبقـۀ حاکمـۀ آن تعییـن شـده و حـد می خورند؛ امـا، دائمًا بـه ما گفته می شـود که 
تحـت ایـن سیسـتم، »آزادی و عدالـت بـرای همه« هسـت و حاکمان این سیسـتم، 
یـا حداقـل برخـی از آن هـا، احسـاس می کنند کـه حفظ این افسـانه مهم اسـت. تا 
حـدی کـه ممکن اسـت، از این تضاد در دسـت زدن به مبارزه برای شکسـت دادن 
تاش هـای مجریـان سیسـتم در لگدمـال کـردن آنچـه به ظاهـر قرار اسـت حقوق 
اولیـه مـردم باشـد، بـرای مغلـوب کـردن حرکت هـای سرکوبگرانه شـان زمانی که 
مـردم علیـه ایـن سیسـتم و بی عدالتـی عمیـق اش بـه پـا می خیزنـد، بایـد اسـتفاده 

. کرد

امـا اساسـًا ایـن مبارزه باید بـا آگاهی کامل، یعنـی با درک علمی از ماهیت اساسـی 
سیسـتم، بـا جهت گیـری و هدف تـاش در جهت سـرنگونی این نظـام و برچیدن 

روابط و نهادهای اسـتثمار شـرورانه و سـتم و سـرکوب خونبار آن پیش برود.

تأکیـد می کنـم، بـرای ایـن کـه همـه این هـا بـه واقعیـت تبدیـل شـوند، در همـان 
حـال کـه ایـن انقـاب به میـان شـمار روزافزونـی از جوانان قشـرهای پاییـن برده 
می شـود و بـه آن هـا چالـش داده می شـود کـه بـه ایـن انقـاب بپیوندنـد، بایـد 
سـخت بـا شـیوه های تفکـر و اعمـال مردم که بـه نفع تداوم سیسـتم اسـت، مبارزه 
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کنیـم تـا آن هـا را دور بریزنـد. آن هـا نیـاز دارنـد سرشـان را از ماتحت شـان بیرون 
بیاورنـد و »سرشـان را بـاال بگیرنـد« و روش و رویکـرد علمـی کمونیسـم نویـن 
را بـرای فهـم واقعیـت و تغییـر بنیادیـن واقعیـت از طریـق انقـاب، اتخـاذ کننـد. 
ایـن بـدان معناسـت کـه شـما نبایـد فقط بـرای خودتـان یا کسـانی که با شـیوه ای 
محـدود )هرچـه کـه باشـد( همـذات پنـداری می کنیـد، مبـارزه کنیـد. بلکـه بایـد 
بـه کامل تریـن معنـا، انقابـی شـوید؛ کمونیسـت های انقابـی، رها کننـدگان تمـام 
بشـریت و تبدیـل شـدن بـه بخشـی از نیروهـای سـازمان یافته و منضبط بـرای این 

انقـاب و نـه چیـزی کمتر.

همانطـور کـه همیشـه می گوییـم: »به همه کسـانی که جـرأت می کنند بـرای چیزی 
بجنگند که ارزش جنگیدن دارد: الزم اسـت که بخشـی از این انقالب شـوید.«

در شـالودۀ تمـام سـخنانی کـه تا کنون گفته شـده اسـت و بـه عنـوان نتیجه گیری، 
الزم اسـت که به برخی از جوانب کلیدی این مسـائل کان بازگردیم و آن را مرور 
کنیـم و مختصـراً توضیـح دهیـم: چـرا امـروز یکـی از آن دوره هـا و موقعیت هـای 
نـادر اسـت کـه انقـاب، حتا در کشـور قدرتمنـدی ماننـد اینجا، ممکن می شـود و 
ایـن کـه چگونـه می توانیـم از ایـن فرصـت نادر بـرای تحقـق عملی انقاب سـود 

بجوییم.

*در رأس و در سراسـر جامعـه تضادهـای حـاد شـونده ای در کارنـد و جامعـه و 
»هنجارهـای حاکـم« سیسـتم در حـال ازهم گسـیختگی هسـتند و ایـن وضعیت به 
ویـژه توسـط تهاجـم بی وقفـه نیروهـای فاشیسـت تشـدید می شـود. همانطـور که 
در »بیانیـه و فراخـوان« به روشـنی گفته شـده اسـت، چیزهای بد زیـادی در ارتباط 
بـا ایـن وضعیـت وجـود دارد و می توانـد به اوضـاع واقعًا وحشـتناکی منجر شـود. 
امـا، اگـر نیروهای سـازمان یافتـه و در حال رشـد انقاب، با به کار بسـت روش و 
رویکـرد علمـی کمونیسـم نویـن، به طـور صحیح از آن اسـتفاده کنند و به درسـتی 
روی آن کار کننـد، ایـن امـکان نیـز وجـود دارد کـه بتوانیـم چیـزی واقعـًا مثبت از 
دل ایـن اوضـاع بیـرون بکشـیم: انقالبـی که بـه این سیسـتم پایان دهد و چیز بسـیار 

بهتـری را به جـای آن بیاورد.
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* در حـال حاضـر هدف کلیـدی و تمرکز ضروری برای کار انقابی مان عبارتسـت 
از، بـه وجـود آوردن میلیون ها نفـر از مردم انقابی که در هسـته مرکزی آن، نیروی 
سـازمان یافتـه ای بالـغ بـر هـزاران نفر باشـد که ایـن میلیون هـا را رهبـری می کند. 
ایـن فعالیـت، تـدارک و آمادگی اسـت بـرای آغاز انقـاب تمام عیار بـه محض آن 

کـه شـرایط بـرای این آغـاز با شـانس واقعی پیـروزی به وجود آمده باشـد. 

و در اینجـا یـک نیـاز بسـیار مهـم دیگـر هـم وجـود دارد. بـرای ایـن کـه هـزاران 
نیـروی ضـروری وجود داشـته باشـد کـه بتوانـد میلیون ها نفـر را رهبـری کند - و 
بـه طـور مشـخص تر بـرای این کـه بتـوان سـرکوب شـریرانه ای کـه قطعـًا نیروی 
انقابـی در حـال رشـد و جـدی بـا آن مواجـه خواهـد شـد و بـرای این کـه توان 
جایگزیـن کـردن رهبرانـی کـه توسـط نیـروی سـرکوبگر دولتی، کشـته یـا زندانی 

می شـوند:

بـه وجـود آوردن یـک هسـتۀ بـزرگ از رهبـران مجـرب و آزمایـش شـده — نـه 
فقـط »ده هـا« بلکـه حداقل صدها تـن از رهبرانی بـا این کیفیت، در همه سـطوح– 
اهمیـت اسـتراتژیک دارد. ایـن رهبـران بایـد به طور مسـتحکم در خـط و باالتر از 
همـه در روش و رویکـرد علمـی کمونیسـم نوین پایه داشـته باشـند و بـر این مبنا، 
توانایـی آن را داشـته باشـند کـه در وضعیت هـای مختلـف، ابتـکار عمـل رهبـری 
را در دسـت گیرنـد؛ از جملـه در اوضـاع تشـدید تضادهـا و سـرکوب و زمانـی 
کـه در سراسـر فرآینـد پیشـبرد »سـه آمادگـی« }آمـاده کـردن میـدان، آمـاده کردن 
مـردم، آمـاده کـردن رهبـری پیشـاهنگ بـرای انقـاب{، قـدرت حاکـم دسـت به 
سـرکوب خشـونت بار بزنـد؛ و سـپس، وقتی که شـرایط بـه وجود آمد، الزم اسـت 
کـه ایـن هسـته از رهبـران آزمایـش شـده در ابتـدا هـزاران نفـر را هدایـت کنند و 
در ادامـه میلیون هـا نفـر را در جنگـی تمام عیـار، متحدانـه بـرای کسـب قـدرت 
رهبـری کننـد. ایـن که چنیـن کادری از رهبـران – حداقل در شـمار صدها نفر– به 
وجـود می آیـد یـا خیـر، تأثیـر قابل ماحظـه ای بر ایـن خواهد داشـت که آیـا تمام 
فعالیت هایـی کـه مـا اکنـون انجـام می دهیم واقعـًا انقاب را تـدارک می بینـد و آیا 
زمانـی که شـرایط فرا برسـد، شـانس واقعی در پیـروزی را خواهیم داشـت یا خیر. 

)ایـن نکتـه حیاتـی اسـت کـه مـن در کتـاب کمونیسـم نویـن، فصـل 4 بـا عنـوان 



55آینده ای بسیار وحشتناک یا حقیقتًا رهایی بخش  

»رهبـری ای کـه نیـاز داریـم« تأکیـد کـرده ام(

رشـد صدهـا رهبرانـی از این دسـت، بایـد در کورۀ مبـارزۀ حـاد در دورۀ متاطمی 
کـه پیـش رویمـان اسـت انجام شـود و ایـن کار بایـد به مثابه بخشـی از بـه وجود 
آوردن هـزاران نفـر بـرای رهبـری میلیون هـا نفـر، صـورت بگیـرد. و بـه مـوازات 
توسـعه فعالیت هـای انباشـت بـرای انقـاب، ایـن صدهـا نفـر، همـراه بـا هـزاران 
نفـری کـه آن هـا رهبـری می کننـد بایـد تبدیـل به یـک نیـروی پیشـاهنگ منضبط 
شـوند، کـه قادر باشـد فرآیند کلـی انقابی را کـه برایش تدارک می بینیم و سـپس، 

جنـگ تمام عیـار را زمانـی کـه زمانش برسـد، رهبـری کنند. 

*بـرای ایـن کـه حاصل تمام ایـن فرآیند مثبت باشـد، تغییر دادن مـردم تعیین کننده 
اسـت - و عـوض کـردن تفکـر توده هـای مـردم در تمام ایـن فرآیند بسـیار حیاتی 

است.

*در همـان حـال، جنگیـدن علیـه قـدرت حائـز اهمیـت واقعـی اسـت – ایجـاد 
مقاومـت قدرتمنـد و تـوده ای در مقابـل جنایات مسـتمر سیسـتم و دفـاع فعاالنه از 
کسـانی کـه آمـاج نیروهـای »رسـمی« سیسـتم سـرکوب و نیروهـای »غیـر نظامی« 
فاشیسـت قـرار می گیرنـد و مقابلـه بـا حـرکات مرعـوب کننـده و حمـات آن ها.

*مسـالۀ کلیـدی و تعیین کننـده این اسـت کـه تمام این هـا باید برای انقالب باشـد. 
یعنـی بایـد طـوری پیـش بـرده شـود کـه نیروهـای انقـاب را بسـازد و مـا را در 
موقعیتـی قـرار دهـد کـه به محـض به وجـود آمدن شـرایط آغـاز جنـگ تمام عیار 

بـرای انقـاب، شـانس واقعی در پیروز شـدن در آن را داشـته باشـیم.

بـاز تأکیـد کنـم کـه: همـه چیز وابسـته اسـت به متولـد کردن یـک مـردم انقالبی از 
میـان قشـرهایی که به شـدیدترین وجه تحت سـتم هسـتند و از میان تمـام بخش های 
جامعـه؛ اول در هـزاران نفـر و سـپس میلیون هـا نفـر، بـه مثابـه یـک نیـروی انقالبی 
قدرتمنـد کـه از همـان ابتـدا سـازمان یافتـه اسـت و همیشـه دارای افقی سراسـری 
اسـت و بـر کل جامعـه تأثیـر می گـذارد و چارچـوب فکری مـردم را در نگاه شـان 
بـه مسـائل تغییـر می دهـد و نهادهای جامعـه را وادار بـه واکنش می کنـد –همه چیز 
اکنـون بایـد متمرکـز باشـد بـر ایـن که ایـن نیـروی انقالبی عمـاًل به وجـود آمده و 



باب آواکیان 56

سـازمان یابد.

سـپس، هنگامـی کـه این نیـروی انقابـی متولد شـد، همه چیـز باید متمرکز شـود 
بـر ایـن که چگونـه بجنگـد که پیروز شـود.

در آن مرحلـه، ایـن نیـروی میلیونـی بایـد بسـیج شـود و به گونـه ای بـه کار گرفته 
شـود کـه روشـن باشـد بـه سـمت یـک تغییـر کامـل و انقابـی مـی رود؛ و از این 
هـدف عقب نشـینی نکـرده و چیـزی کمتـر از آن را نخواهـد پذیرفـت. بـه ایـن 
ترتیـب، قطـب قدرتمندی تشـکیل خواهد شـد که شـمارِ حتی وسـیعتری از مردم، 
از همـه بخش هـای جامعـه را جـذب و بـه جلـو خواهـد کشـید – و چالـش و 
فراخوانـی قاطـع بـه مردم در همه جـای جامعـه، از جمله در نهادهـای موجود این 

سیسـتم خواهـد بـود کـه به سـمت ایـن انقـاب بیایند.

انجـام  انضمامـی  کار  بایـد  چرخـاب،  ایـن  حـادِ  پروسـۀ  میانـۀ  در  و 
جنگنـدۀ  نیروهـای  سـازی  آمـاده  و  آمـوزش  سـازماندهی،  بـرای  شـود 
بـرای  سیسـتم  تاش هـای  بـا  کـه  حـال  همـان  در  انقـاب،  بـرای  اولیـه 
می شـود. شکسـته  درهـم  و  شـده  مقابلـه  فعاالنـه  خشـونت آمیز   سـرکوب 

در اینجـا،  بـار دیگـر تأکیـد می کنـم، درک یـک موضـوع بسـیار مهـم و مشـخصه 
یـک رویکـرد جـدی و علمـی اسـت بـرای ایـن کـه وقتـی زمانـش برسـد، بـرای 
پیـروزی بجنگیـم و آن موضـوع این اسـت: مهم نیسـت که وضعیـت در کل جامعه 
چقـدر تغییـر کـرده باشـد و مهم نیسـت کـه حتـا قدرتمندترین نهادهای سـرکوب 
خشـونت بار ایـن نظـام تحت تأثیـر این فرآیند قـرار گرفته انـد و احتماالً انشـعابات 
چشـمگیری در میـان آن هـا رخ داده اسـت. مهـم ایـن اسـت کـه، بـا وجـود تمـام 
این هـا، انقـاب همچنـان مواجـه خواهـد شـد بـا نیروهـای مسـلح قدرتمنـد ضد 
انقـاب، هـم از میـان نهادهـای رسـمی سیسـتم و هـم از سـوی »نیروهـای غیـر 

نظامـی« فاشیسـت کـه با آن هـا متحد هسـتند.

و بسـیار بعیـد اسـت کـه نیروهـای مبـارز انقابـی، بـه ویـژه در مرحلـه آغازین، با 
درگیـر شـدن در جنـگ جبهـه ای علیـه نیروهـای مسـلح ضـد انقاب یا هر شـکل 
دیگـری از بـه چالـش کشـیدن قـوای کامـل آن هـا، بتواننـد بـا آن ها روبرو شـده و 
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شکست شـان دهنـد. بـه همیـن دلیـل دکتریـن و جهت گیـری اسـتراتژیک طـوری 
تدویـن شـده اسـت کـه نیروهـای انقابـی را قـادر کنـد که هنـگام آغـاز جنگ در 
 زمانـی کـه وقتـش برسـد، شـانس پیروزی داشـته باشـند. پس، تأکید شـده اسـت:
نیروهای انقابی باید فقط با شـرایط مسـاعد بجنگند و از برخوردهای تعیین کننده، 
کـه نتیجـه کل ماجـرا را تعییـن می کنـد، اجتناب کننـد تا زمانـی که موازنـه نیروها 

بـه طور عمـده به نفـع انقاب تغییـر کند.

ایـن دکتریـن و جهت گیـری اسـتراتژیک در سـخنرانی مـن بـا عنـوان »چـرا مـا به 
یـک انقـاب واقعـی نیـاز داریم و چگونـه می توانیـم واقعـًا انقاب کنیـم« به طور 
کامـل توضیـح داده شـده اسـت. در مقالـه دیگـری بـا عنـوان »یک انقـاب واقعی 
و شـانس واقعـی در پیـروز شـدن، تکامل بیشـتر اسـتراتژی انقـاب« اضافاتی را بر 
آن وارد کـردم. هـر دوی این هـا را در سـایت رولوشـن می توانیـد بیابیـد.]i[ ایـن 
اسـناد، زمینۀ اساسـی را گذاشـته اسـت کـه وقتی شـرایط الزم برای آغـاز جنگ به 
وجـود آورده شـده باشـد، یـک نیـروی انقابی، بـا بسـیج توده های مـردم، چگونه 
می توانـد طـوری بـرای سـرنگونی ایـن سیسـتم حرکـت کند کـه بتوانـد، آنچه که 
در ابتـدا قـدرت نابـود کننـدۀ نیروهای مسـلح برای درهم شکسـتن کسـب انقابی 
قـدرت سیاسـی اسـت را خنثـی کـرده و در نهایـت بـر آن غلبـه کند. ایـن دکترین 
صحبـت از آن می کنـد که وقتی اوضاع انقابی پخته شـده باشـد، نیروهای جنگندۀ 
انقابـی، بـا سـتون فقراتـی کـه بـه ویـژه از میان جوانـان جـذب شـده اند و تبدیل 
بـه هسـته سـخت ایـن انقـاب شـده اند، می توانند سـازمان یافتـه و تعلیـم یافته و 
بـه ابـزاری مجهـز شـوند کـه هنـگام رویارویی بـا نیروهای ضـد انقـاب بتوانند با 
آن هـا درگیر شـده و شکست شـان دهنـد؛ با شـروع از گروه هایی کوچـک که برای 
نیروهـای انقابـی مسـاعد باشـد -  و بـر آن مبنـا و در جریان انجـام آن، بتوانند در 
قـوت و نیـرو گسـترش یابنـد و شـمار فزاینـده ای را از میـان آن ها که قبًا بخشـی 
از نیروهـای ضـد انقـاب بوده انـد، جـذب کننـد و در نهایـت، باقـی نیروهای ضد 

انقـاب را مغلـوب کنند.
هـم زمـان، تکامـل ایـن دکتریـن پایـه ای و جهت گیـری اسـتراتژیک یـک پروسـه 
ادامـه دار اسـت. و در سراسـر دورۀ آمـاده کردن زمیـن، آماده کـردن توده های مردم 
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و آمـاده کـردن نیروهـای رهبـری ایـن انقـاب، ایـن دکتریـن پایـه ای و رویکـرد 
اسـتراتژیک بـرای جنـگ تمام عیـار بایـد دائمـًا تکامـل یابـد و در زمینـه مفهـوم 
»عملیاتی تـر« شـود – یعنـی ایـن کـه، باید هرچـه مشـروح تر و انضمامی تر شـود، 
بـه خصـوص بـر حسـب ایـن کـه چـه چیـزی راه هایـی که بـه واقـع به پیـروزی 
منتهـی خواهنـد شـد را تشـکیل می دهـد - و نشـئت گرفتـه از آن و در خدمـت به 
آن، چـه چیـزی بایـد ماهیـت خـاص و شـاخص های رویارویی هـا با طـرف دیگر 
باشـد، بـه ویـژه در مراحـل آغازیـن و )تـا آن جا کـه ممکن اسـت( به طـور کلی.

آن طـور کـه قبـًا گفتـم، یک عامل بـزرگ در رابطه با تمـام این ها، احتمـال واقعی 
بـروز جنـگ داخلـی میـان بخش هـای ضدین جامعه اسـت. ایـن رخـداد می تواند 
بـر روی نهادهـای کلیـدی قـدرت دولتِی سیسـتم، تأثیـر بگذارد. اگـر جنگ داخلی 
شـعله بکشـد یـا حتـا اگـر انشـعاب های عمق یابنـده در جامعـه، هرچه مسـتقیم تر 
بـه سـمت بـروز جنگ داخلی بـرود؛ این امـر می تواند تأثیـرات عمیق بـر نهادهای 
مربوطـه داشـته باشـد و در میـان آن هـا انشـقاق های مهمـی بیفتد و این انشـقاق ها 
حتـی می توانـد بـه انشـعاب در آن هـا بینجامـد، بـه طـوری کـه بخش هایـی بـا 

فاشیسـت ها سـمتگیری کننـد و بخش هـای دیگـر بـا ضد فاشیسـت ها.

الزم اسـت کـه دکتریـن پایـه ای و رویکـرد اسـتراتژیک بـرای نیروهـای رزمنـده 
انقابـی، ایـن احتمـال را به حسـاب آورده و در بر بگیرد. اما بـرای این که نیروهای 
انقابـی، از صفـوف نهادهـای حاکـم و سـرکوبگر سیسـتم، عدۀ قابل توجهـی را به 
سـمت خـود جلـب کـرده و در صفوف خـود ادغام کننـد و این کار را بـه گونه ای 
انجـام دهنـد کـه خصلـت رهایی بخـش نیروهـای انقابی را حفـظ کنند و بـر پایۀ 
چنیـن خصلتـی نیروهـای رزمنـده را تقویت کنند؛ الزم اسـت که صفـوف انقابی، 
نـه فقـط از نظـر تـوان رزمـی، بلکـه از نظـر جهت گیـری اساسـِی ایدئولوژیـک و 

سیاسـی، به عنـوان رزمنـدگان رهایی بشـریت، آبدیده شـوند.

در ایـن جـا یـک نکتـه بسـیار مهـم دیگـر وجـود دارد. اکنـون زمان جنـگ داخلی 
در دهـه 1۸60 نیسـت، زمانـی کـه هـدف مبارزانـی کـه علیـه بی عدالتـی مبـارزه 
کل  از  شـدن  خـاص  دقیقـًا  اکنون،هـدف  بـود…  بـرده داری  لغـو  می کردنـد، 
سیسـتم سرمایه داری-امپریالیسـم اسـت ... کـه ایـن فاشیسـت ها را همـراه بـا تمام 
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وحشـت های دیگـری کـه دائمـًا مرتکـب می شـود، در اینجـا و در سراسـر جهـان 
پـرورش داده اسـت.

بنابرایـن، در صـورت بـروز یـک جنگ داخلی جدیـد و در چارچـوب آن، رویکرد 
نیروهـای انقابـی، تحـت رهبری کمونیسـم نوین، ایـن خواهد بود که کار سیاسـی 
ضـروری را در ترکیـب بـا پیشـبرد جنـگ انجـام دهنـد، تـا چنیـن جنـگ داخلـی 
را تبدیـل بـه انقالبـی بـرای دسـت یافتـن بـه هـدِف از بیـن بـردن کل سیسـتم و 
جایگزیـن کـردن آن بـا سیسـتمی بنیـاداً متفـاوت و رهایی بخش که مبتنی باشـد بر 

قانـون اساسـی بـرای جمهوری سوسیالیسـتی نویـن در آمریکای شـمالی.
مهمتـر از همـه، در حـال حاضـر، این امـر بر اهمیت حیاتـی کار فعاالنه، جسـورانه 
و خسـتگی ناپذیر بـرای تجدیـد قطب بنـدی سیاسـی الزم در جامعـه به عنـوان یک 
کل و در میـان تمـام بخش هـای جامعـه، در جهتـی مطلوب برای انقـاب تمام عیار 

می کند. تأکیـد 

در همیـن راسـتا، بایـد در نظر گرفت کـه چگونه انقاب در این کشـور دارای ابعاد 
و درهم تنیدگـی مهـم بین المللـی خواهـد بـود. اوالً، البتـه کـه این انقـاب خود را 
محـدود بـه قلمـرو و مرزهـای کنونـی این کشـور کـه از طریـق جنگ هـای فتح و 
نسـل کشـی شـکل گرفته اسـت، نخواهد کرد. این انقـاب به طـور اجتناب ناپذیر، 
از رخدادهـای کشـورهای جنـوب )و شـمال( متأثـر خواهد شـد و به نوبـه خود بر 
ایـن کشـورها کـه تاریخـًا ایاالت متحـده آمریـکا با آن هـا ارتبـاط تنگاتنگی داشـته 
اسـت و در بسـیاری مـوارد بـر آن هـا سـلطه یافتـه و غارتشـان کـرده اسـت، تأثیر 

قابل توجهـی خواهد گذاشـت.

و بـه طـور کلی تـر، بـه طـرق مختلـف، نیروهـای متفاوتـی در نقاطـی بسـیار فراتر 
از مرزهـای کنونـی ایـن کشـور، بـه ایـن انقـاب خواهنـد نگریسـت و نسـبت به 
آن جـواب خواهنـد داد. مبـارزه ای جـدی بـرای انقـاب در ایـن کشـور - ایـن 
کشـور – می توانـد اثـر یـک زلزلـه سیاسـی قدرتمنـد را داشـته باشـد و امـواج 
تکان دهنـده اش را بـه سراسـر جهـان بفرسـتد. درسـت اسـت کـه یـک واکنـش به 
ایـن امـر می تواند این باشـد کـه دولت هـا و نیروهای سـرکوبگر در سراسـر جهان 
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ایـن را تهدیـدی جـدی بـرای موقعیـت و اهـداف خـود بداننـد و واقعـًا محتمـل 
اسـت کـه برخـی از ایـن نیروهـا حرکت هایـی را بـرای کمک رسـانی انجـام دهند 
یـا بـرای درهـم شکسـتن انقـاب بـه آن بپیوندنـد. در عیـن حـال، چنیـن انقابی 
می توانـد میلیاردهـا نفـر در سراسـر جهـان را تـکان داده و بیدار کند و یک شـوک 
مثبـت قدرتمنـد بـه آنـان وارد کنـد و ایـن احسـاس را کـه هیـچ بدیلـی در مقابل 
ایـن دنیـای وحشـتناک ممکن نیسـت، از بین ببـرد. به طور کلـی، تقریبـًا مطمئنًا به 
 شـکل بسـیار مهمـی بـه تجدید قطب بنـدی در مقیـاس جهانی، کمـک خواهد کرد.
نیروهـای رهبـری ایـن انقـاب، بایـد همـه این هـا را بـه مثابـه بخـش مهمـی از 

جهت گیـری اسـتراتژیک و اهدافـش، مـورد توجـه قـرار دهنـد.

آن هـا  بـه  سـخنرانی  ایـن  طـول  در  کـه  آنچـه  هـر  در  و  این هـا  همـۀ  در 
جـدی  بسـیار  امـری  انقـاب  اسـت:  برجسـته  اساسـی  اصـل  یـک  پرداختـم، 
 اسـت و بایـد بـه طـور جـدی و بـه شـیوه ای پیوسـته علمـی بـه آن پرداخـت.

بـه عنـوان نتیجه گیـری: هرکـس کـه واقعـًا می خواهـد دنیـا عمیقًا در جهـت مثبت 
و رهایی بخـش تغییـر کنـد و هـر کـس کـه بـه ایـن می اندیشـد که آیـا ایـن تغییر 
واقعـًا ممکـن اسـت یـا آرزو می کنـد کـه کاش ممکـن بـود، نیـاز دارد که بـه طور 
جـدی درگیـر مباحثـی شـود کـه در ایـن سـخنان به آن هـا پرداختـم؛ نیـاز دارد که 
جهت گیـری، روش و رویکـرد انقابـِی علمـِی کمونیسـم نویـن را اتخـاذ کنـد؛ و 
بخشـی از نیروهـای سـازماندهی شـده انقـاب بشـود و بـه طـور خسـتگی ناپذیر 
بـرای انقابـی تـاش کنـد کـه هدفش هیـچ کمتـر از رهایی همـۀ سـتمدیدگان در 
همـه جـا و در نهایـت رهایـی بشـریت از تـرور و وحشـت ایـن سیسـتم نیسـت؛ 
هدفـش محـو هر طریقی اسـت که انسـان ها اسـتثمار و به آن ها سـتم شـده و مورد 

تحقیـر واقـع شـده و کمتـر از انسـان تلقی می شـوند.

بـار دیگـر بـه این حقیقـت مهم و فـوری بازگردیـم: اکنـون، یکـی از آن دوره ها و 
موقعیت هـای نـادر اسـت کـه انقـاب ممکن می شـود، نه فقـط به دلیـل آن که این 
سیسـتم همیشـه یـک دهشـت اسـت، بلکـه به ایـن دلیل کـه بحران و شـکاف های 
عمیـق در جامعـه، اکنـون فقـط می توانـد بـه طریقـی رادیـکال، از ایـن یـا آن نوع، 
حـل شـود: یـا بـه طریـق بنیـاداً ارتجاعـی، جنایتکارانـه و ویرانگـر یـا بـه طریـق 
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انقابـی رهایی بخـش.
چالـش بزرگـی وجـود دارد کـه باید پاسـخ گفـت، حجـم عظیمـی از کار و مبارزه 
اسـت کـه بایـد انجـام داد و ایـن کار را بـا عـزم و جسـارتی انجـام داد کـه پایه ای 
 علمـی دارد؛ تـا ایـن کـه بتـوان راه حـل انقابـی رهایی بخـش را ممکـن سـاخت.
هیـچ تضمینـی بـرای دسـت یافتـن به ایـن هدف وجـود نـدارد. اما تحقـق آن یک 
امـکان واقعـی اسـت. کاری کـه مـا انجـام می دهیـم – کاری کـه همـه کسـانی که 
می خواهنـد جهانـی و آینـده ای را ببیننـد کـه ارزش زندگی را داشـته باشـد، جایی 
کـه انسـان ها در همـه نقـاط جهـان می تواننـد در کمـال انسـانیت خـود شـکوفا 
شـوند. آنچـه همـۀ مـا انجـام می دهیـم می توانـد در ایـن کـه نتیجـه چـه باشـد، 

تفاوتـی عظیمـی ایجـاد کند.

جـرأت کنیـد بخشـی از نیروهای ایـن انقاب تاریخی شـوید. جرأت کنیـد با عزم 
و اداره بـرای واقعیـت بخشـیدن بـه ایـن انقـاب کار کنیـد. جـرأت مبارزه کردن و 

جرأت پیروز شـدن را داشـته باشـید.

]i[ و به زبان فارسی هر دوی این ها را در وبسایت حزب کمونیست ایران م.ل.م می توانید بیابید.
]ii[ بخش دوم از سخنرانی آواکیان. »چرا نیاز به انقاب داریم و چگونه می توانیم واقعًا انقاب کنیم«
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