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يﮏ هفته به انتخابات رياست جمهوری آﻣﺮيﮑا باﻗﯽ ﻣانده است .شايد ايﻦ يﮑﯽ از تاثيﺮگذارتﺮيﻦ انتخابات طﯽ چند دهه
اخيﺮ در جهان باشد که نقش تعييﻦ کننده ای بﺮ روندهای سياسﯽ آتﯽ در جهان به ويژه ﻣبارزه طبقاتﯽ در آﻣﺮيﮑا خواهد
داشت .انتخاباتﯽ که نتايج آن ﻣﯽ تواند ﻣنجﺮ به جنگ داخلﯽ و اﻗداﻣات خشونت بار بﯽ سابقه عليه ﻣﺮدم آﻣﺮيﮑا گﺮدد .اغلب
تﺤليﻞ گﺮان و فعاﻟيﻦ سياسﯽ ﻣعتقدند که در صورتﯽ که بايدن انتخاب شود تﺮاﻣپ نتايج آن را نخواهد پذيﺮفت و به احتمال
ﻗوی بﺤﺮان سياسﯽ جدی از نواﻣبﺮ تا زﻣان تﺤويﻞ کاخ سفيد به رئيس جمهور جديد به وجود خواهد آﻣد .در ايﻦ صورت
دﻣﮑﺮات ها ﻣﯽ خواهند از طﺮيق ساز و کار ﻗانونﯽ تﺮاﻣپ را وادار به ﻗبول نتيجه انتخابات کنند که به دﻟيﻞ تناسب ﻗوای بيﻦ
دﻣﮑﺮات ها و جمهوری خواهان در ﻗوه ﻗضائيه دورنمای آن بﺴيار ﺿعيﻒ است .در عيﻦ حال دﻣﮑﺮات ها تﻼش ﻣﯽ کنند که
بخشﯽ از جمهوری خواهان را به سمت خود کشند و تﺮاﻣپ را عليﺮغم عدم ﻗبول نتايج به کناره گيﺮی وادار کنند که تا حدی
ﻣﺤتمﻞ است .احتمال ديگﺮ آن است که هيﭻ توافقﯽ حاصﻞ نشود و تﺮاﻣپ و ﻣتﺤدانش با به ﻣيدان آوردن پايه های فاشيﺴت
ﻣﺴلﺢ و پيشبﺮد کودتا ﻗدرت را ﻗبضه کنند .حتﯽ اگﺮ تﺮاﻣپ در اثﺮ ﻣقاوﻣت های توده ای و ﻣقاوﻣت بخشﯽ از پايه های
دﻣﮑﺮات ها ﻣجبور به کناره گيﺮی شود ،با پايه ﻣﺴلﺢ فعال حاﺿﺮ در صﺤنه ،تﺤﺮکات فاشيﺴتﯽ خود را دنبال ﻣﯽ کند و
کشمﮑش خونيﻦ را بﺮای فاشيﺴتﯽ کﺮدن بيشتﺮ جاﻣعه اداﻣه ﻣﯽ دهد .بﺮ پايه شواهد تاکنونﯽ ﻣﯽ توان گفت کودتای انتخاباتﯽ
ﻣﺤتمﻞ تﺮيﻦ نتيجه ايﻦ اوﺿاع خواهد بود .وﺿعيتﯽ که خطﺮات بيشماری بﺮای جنبش انقﻼبﯽ کمونيﺴتﯽ و کﻼ ﻣﺮدم آﻣﺮيﮑا
و جهان در بﺮدارد.
بﺮ پايه ايﻦ وﺿعيت باب آواکيان رهبﺮ حزب کمونيﺴت انقﻼبﯽ آﻣﺮيﮑا فﺮاخوان داد که بايد به هﺮ طﺮيقﯽ که ﻣناسب
است جلوی به ﻗدرت رسيدن تﺮاﻣپ را گﺮفت .از نظﺮ او رای دادن به بايدن جنبه ای بﺴيار فﺮعﯽ و کناری در ﻣبارزه عليه
فاشيﺴم دارد .او بارها تاکيد کﺮد که بايدن بهتﺮ از تﺮاﻣپ نيﺴت و اگﺮ به جای بايدن ﻣﯽ شد به "دستگيﺮه در" هم رای داد
انتخاب بهتﺮی بود ،زيﺮا تاثيﺮات ﻣنفﯽ اش کمتﺮ بود .در عيﻦ حال او راه حﻞ کﺴانﯽ را که فﮑﺮ ﻣﯽ کنند صﺮفا از طﺮيق
رای دادن ﻣﯽ توان جلوی ﻗدرت يابﯽ بيشتﺮ فاشيﺴم در اﻣﺮيﮑا را بگيﺮند ،فاجعه بار خواند.
تا کنون بﺮخوردهای ﻣتفاوتﯽ از جانب نيﺮوهای سياسﯽ ايﺮانﯽ نﺴبت به فﺮاخوان باب آواکيان و بطور کلﯽ انتخابات در
آﻣﺮيﮑا صورت گﺮفته است .نيﺮوهای سياسﯽ راست از ﻗبيﻞ سلطنت طلبان آشﮑارا ﻣدافع تﺮاﻣپ هﺴتند و فﮑﺮ ﻣﯽ کنند او
عﺮصه را بﺮ جمهوری اسﻼﻣﯽ تنگ تﺮ خواهد کﺮد ،در نتيجه شانس بﺮای حضور آنان در صﺤنه سياسﯽ "بﺮاندازی"
حاکميت در ايﺮان بيشتﺮ خواهد شد .اﻣا اکثﺮيت نيﺮوهای سياسﯽ ديگﺮ صﺮفا از زاويه ناسيوناﻟيﺴم تنگ نظﺮانه فقط روی
تاثيﺮات ايﻦ انتخابات بﺮ رابطه آﻣﺮيﮑا و جمهوری اسﻼﻣﯽ حﺴاسيت نشان داده اند .اغلب ﻣوﺿع گيﺮی های ديگﺮ جﺮيانات
سياسﯽ نشان ﻣﯽ دهد که آنان خطﺮی که کﻞ بشﺮيت را تهديد ﻣﯽ کند ،در نيافته اند(1) .

همان توهمﯽ که اغلب ﻣﺮدم ﻣنجمله اکثﺮيت نيﺮوهای سياسﯽ )به ويژه نيﺮوهای چپ( در زﻣان به ﻗدرت رسيدن تﺮاﻣپ
داشته اند ،به گونه ای ديگﺮ در حال تﮑﺮار است .آن زﻣان کﺴﯽ باور نمﯽ کﺮد که تﺮاﻣپ فاشيﺴت است .تنها زﻣانﯽ که خود
تﺮاﻣپ با رفتار و کﺮدارش ثابت کﺮد که فاشيﺴت درجه اوﻟﯽ است بﺴياری به شيوه پﺮاگماتيﺴتﯽ ﻗبول کﺮده اند که او را به
فاشيﺴم ﻣنتﺴب کنند .ناگفته نماند که به يمﻦ تﻼشهای تئوريﮏ باب آواکيان که از زﻣان بوش پﺴﺮ روند رو به اعتﻼ فاشيﺴتﯽ
را در هيئت حاکم اﻣﺮيﮑا تﺤليﻞ کﺮد و همچنيﻦ تﻼش فعاﻟيﻦ سياسﯽ )ﻣانند رفيوز فاشيﺴم و ديگﺮ گﺮوه های ﻣتﺮﻗﯽ (...و
بﺮخﯽ هنﺮﻣندان و آکادﻣيﺴيﻦ های روشﻦ بيﻦ در آﻣﺮيﮑا ،ايﻦ پيشﺮوی سياسﯽ حاصﻞ شده است.
اﻣا توهمات ايﻦ بار به گونه ای ديگﺮ عمﻞ ﻣﯽ کند .اکثﺮيت خطﺮ را جدی نمﯽ گيﺮند .علت اداﻣه ايﻦ توهم آن است که
ايﻦ نيﺮوها به ﻟﺤاظ تئوريﮏ درک صﺤيﺤﯽ از فاشيﺴم و آنچه در اﻣﺮيﮑا ﻣﯽ گذرد ،ندارند .آنان ﻣنتظﺮند تا کوره های
آدﻣﺴوزی و جنگ جهانﯽ و سﺮکوب های خشﻦ راه بيفتد تا باور کنند که تﺮاﻣپ هيتلﺮ و تﺮاﻣپيﺴم فاشيﺴم ﻗﺮن بيﺴت و يﮑم
است .بﺴياری تصور ﻣﯽ کنند ﻗدرت هيتلﺮ از ابتدا نهادينه و تثبيت شده بود .حال آنﮑه زﻣانﯽ که هيتلﺮ در سال  1933ﻗدرت
را بدست گﺮفت در پارﻟمان آﻟمان حتﯽ اکثﺮيت آرا را نداشت .به جﺮئت ﻣﯽ توان گفت ﻣيزان ﻗدرتﯽ که جناح فاشيﺴم تا کنون
در آﻣﺮيﮑا به دست آورده از ﻗدرت هيتلﺮ )چه در سطﺢ داخلﯽ و چه در سطﺢ بيﻦ اﻟمللﯽ در طﯽ سال های (1928 - 1933
به ﻣﺮاتب بيشتﺮ است .اگﺮ تﺮاﻣپ ﻣجددا به ﻗدرت دست يابد شاهد ظهور کابينه های فاشيﺴتﯽ بيشتﺮ در اروپا و جنگ های
اﻣپﺮياﻟيﺴتﯽ به ﻣﺮاتب ﻣخﺮبتﺮ و دهشتناک تﺮ و افزايش ﻗدرت اﻣثال طاﻟبان و جمهوری اسﻼﻣﯽ ها و فاشيﺴت های
فﺮشگﺮدی در ﻣنطقه خاورﻣيانه خواهيم بود .بايد در انتظار از دست رفتﻦ بيشتﺮ حقوق زنان ،پناهندگان و ﻣهاجﺮان در
اﻗصﯽ نقاط جهان باشيم و  ...کﺴانﯽ که از ديد ناسيوناﻟيﺴم تنگ نظﺮانه به ﻗضايا ﻣﯽ نگﺮند نمﯽ توانند ايﻦ خطﺮات و اهميت
تاکتيﮏ اتخاذ شده از جانب حزب کمونيﺴت انقﻼبﯽ آﻣﺮيﮑا را دريابند.
پيش از ايﻦ در ﻣورد صﺤت سياست تاکتيﮑﯽ اتخاذ شده توسط ايﻦ حزب از جوانب گوناگون نوشته ام (2) .ﻻزم است
دوباره بﺮ جنبه اصلﯽ ايﻦ سياست تاکيد شود .بﺮ خﻼف تصور اغلب ﻣخاﻟفان ،هﺴته و هدف ﻣﺮکزی ايﻦ سياست تاکتيﮑﯽ
انتخاب بيﻦ بد و بدتﺮ نيﺴت .ﻣﺴاﻟه دخاﻟت گﺮی سياسﯽ در ارتباط با يﮑﯽ از ﻣهمتﺮيﻦ گﺴﻞ هايﯽ است که در ﻣقطع کنونﯽ
در جاﻣعه آﻣﺮيﮑا شﮑﻞ گﺮفته است .ايﻦ گﺴﻞ ،تاريخ خود را دارد و ريشه هايش به جنگ داخلﯽ آﻣﺮيﮑا در ﻗﺮن  19بﺮ ﻣﯽ
گﺮدد .هﺮ تﺤليﻞ درست يا نادرستﯽ که از دﻻيﻞ اﻗتصادی -سياسﯽ – ايدئوﻟوژيﮑﯽ فعال شدن ايﻦ گﺴﻞ در ﻣقطع کنونﯽ
وجود داشته باشد )از تاثيﺮات بﺤﺮان اﻗتصاد جهانﯽ و تشديد رﻗابت ﻣيان ﻗدرت های اﻣپﺮياﻟيﺴتﯽ تا افول هژﻣونﯽ آﻣﺮيﮑا در
سطﺢ جهانﯽ يا تشديد نارﺿايتﯽ ﻣﺮدم و  ،(...نمﯽ توان ﻣنﮑﺮ ايﻦ واﻗعيت عينﯽ شد که اﻣﺮوزه کليه تضادهای جاﻣعه تا حد
زيادی حول ايﻦ گﺴﻞ تمﺮکز يافته اند .درست است ايﻦ گﺴﻞ حاصﻞ کشاکشﯽ است که از و در ﻣيان باﻻيﯽ ها آغاز شده و
گﺴتﺮش يافته اﻣا تماﻣﯽ گﺴﻞ های ديگﺮ درون جاﻣعه اﻣﺮيﮑا را تﺤت اﻟشعاع خود ﻗﺮار ﻣﯽ دهد .به نوعﯽ تبعيﺾ های
جنﺴيتﯽ و نژادی و ديگﺮ ﻣطاﻟبات اﻗتصادی اجتماعﯽ اﻗشار و طبقات ديگﺮ )که اﻣﺮوزه حول سياستهای ﻣﺮبوط به چگونگﯽ
ﻣقابله با ويﺮوس کﺮونا ﻣتمﺮکز شده( به ايﻦ گﺴﻞ گﺮه خورده اند .ايﻦ ﻣجموعه ،جايگاه ويژه ای به انتخابات پيشاروی آﻣﺮيﮑا
داده است .تاريخا ﻣوﺿوع شﺮکت يا عدم شﺮکت در انتخابات آﻣﺮيﮑا ﻣﺴئله ﻣهمﯽ بﺮای جنبش انقﻼبﯽ و کمونيﺴتﯽ آﻣﺮيﮑا
نبوده و تﺤﺮيم يا عدم تﺤﺮيم انتخابات ﻣوﺿوعيتﯽ در سياست های احزاب انقﻼبﯽ نداشته است .اﻣا اوﺿاع به گونه ای رﻗم
خورده که ﺿﺮورت دخاﻟتگﺮی سياسﯽ در ايﻦ انتخابات پيشاروی هﺮ نيﺮوی سياسﯽ جدی ﻗﺮار گﺮفته است .پﺮسش ايﻦ

است که چگونه و با چه سياستﯽ بايد به ايﻦ انتخابات بﺮخورد کﺮد و آنﺮا در خدﻣت به جنبشﯽ بﺮای انقﻼب بﮑار گﺮفت.
پاسخ به ايﻦ پﺮسش است که ﻣختصات تاکتيﮏ را تعييﻦ ﻣﯽ کند .از ايﻦ زاويه آيا نيازی به بﺮرسﯽ شﺮايط ﻣشخص هﺴت يا
خيﺮ؟ آيا روند فاشيﺴتﯽ شدن در جاﻣعه آﻣﺮيﮑا و تضادهايﯽ که در ﻣيان باﻻيﯽ ها در ايﻦ زﻣينه سﺮبلند کﺮده واﻗعﯽ اند يا
غيﺮ واﻗعﯽ؟ چگونه بايد ايﻦ تضادها را درک کﺮد و از آن بﺮای ﻣﺮحله بعدی ﻣبارزه و اهداف استﺮاتژيﮏ انقﻼبﯽ بهﺮه
بﺮداری کﺮد؟ آيا علﯽ اﻟﺴويه است که فﯽ اﻟمثﻞ تﺮاﻣپ با رای باﻻ انتخاب شود و با تﮑيه به ﻣشﺮوعيت کﺴب شده به راحتﯽ
به ﻗلع و ﻗمع ﻣﺮدم بپﺮدازد يا اينﮑه ﻣجبور شود "دبه در آورد" و نتايج انتخابات را ﻣلغﯽ کند؟ کداﻣيﮏ از ايﻦ دو حاﻟت بﺮای
کشاندن تعداد بيشتﺮی از ﻣﺮدم به ﻣبارزه عليه فاشيﺴم در فﺮدای انتخابات ﻣناسب تﺮ است و تناسب ﻗوای ﻣﺴاعدتﺮی را بﺮای
اﻣﺮ انقﻼب ايجاد ﻣﯽ کند؟ کمونيﺴت واﻗعﯽ و جدی کﺴﯽ است که به طور عميق با ايﻦ پﺮسش های عملﯽ و خاص درگيﺮ
شود و ﻣواﺿعﯽ اتخاذ کند که بازتاب صﺤيﺢ واﻗعيت عينﯽ باشد .بدون ايﻦ کار راه بﺮای تغييﺮ واﻗعيت هموار نمﯽ شود و
نمﯽ توان خطﺮات را به فﺮصت های انقﻼبﯽ بدل کﺮد و شﺮايط را بﺮای ارتقا ﻣبارزه و سطﺢ آگاهﯽ توده ها ﻣﺴاعدتﺮ کﺮد.
در جنبش سياسﯽ ايﺮان هﺴتند کﺴانﯽ که با آيه های حاﺿﺮ و آﻣاده و بدون ذره ای شناخت از صﺤنه ﻣبارزه طبقاتﯽ در
آﻣﺮيﮑا و داشتﻦ حس ﻣﺴئوﻟيت انقﻼبﯽ با هياهو و جنجال ادعا ﻣﯽ کنند که ﻗضيه روشﻦ است" :ايﻦ انتخابات اﻣپﺮياﻟيﺴتﯽ
است  -همه کانديداها از بورژوازی هﺴتند و شﺮکت يا عدم شﺮکت در ايﻦ انتخابات هيﭻ اهميتﯽ ندارد" ﻣشﮑﻞ ايﻦ دسته فقط
درﻣاندگﯽ در درک از واﻗعيت ها و کناره نشينﯽ و ناتوانﯽ در دخاﻟتگﺮی سياسﯽ نيﺴت .ﻣشﮑﻞ آنان عدم درک ﻣاهيت واﻗعﯽ
ديﮑتاتوری بورژوازی و تضادهای ﻣيان ﻣﺤتوی و ظاهﺮ ايﻦ ديﮑتاتوری طبقاتﯽ تﺤت شﺮايط ﻣختلﻒ ﻣبارزه طبقاتﯽ است.
آنان ﻗادر به درک تفاوت کيفﯽ ﻣيان ظاهﺮ فاشيﺴتﯽ و ظاهﺮ بورژوا دﻣﮑﺮاتيﮏ ديﮑتاتوری بورژوازی نيﺴتند .بيشتﺮ ﻣدافع
ايﻦ نظﺮيه ﻣضﺮ و ارتجاعﯽ هﺴتند که هﺮ چه ﻣﺮدم بﯽ حقوق تﺮ شوند انقﻼبﯽ تﺮ ﻣﯽ شوند .يا از ﻣوﺿع ناسيوناﻟيﺴم
ارتجاعﯽ ،به ايﻦ در ﻣﯽ غلتند که بگذار همان بﻼيﯽ که سﺮ ﻣﺮدم جهان به ويژه در کشورهای تﺤت سلطه ﻣﯽ آيد بﺮسﺮ
ﻣﺮدم آﻣﺮيﮑا هم بيايد ،بگذار آنان نيز ﻣزه سﺮکوب و جنگ داخلﯽ را بچشند ،شايد انقﻼب شود!! ﻣواﺿعﯽ که هيﭻ ربطﯽ به
انتﺮناسيوناﻟيﺴم پﺮوﻟتﺮی و انقﻼب کمونيﺴتﯽ و تدارک آگاهانه آن ندارد.
ﻣتاسفانه بﺤث با ايﻦ دسته ﻣوجب ارتقا درک افﺮاد از ﻣفهوم سياست ،استﺮاتژی و تاکتيﮏ انقﻼبﯽ نمﯽ شود .کار اصلﯽ
شان در سياست در بهتﺮيﻦ حاﻟت کنار ايﺴتادن و هو کﺮدن ديگﺮان است .نه ﻗادر به کشﻒ حقيقت و تشخيص درست از
نادرست هﺴتند ،نه از انﺴجام تئوريﮏ بﺮخوردارند و نه از پﺮنﺴيپ اخﻼق کمونيﺴتﯽ بهﺮه ای بﺮده اند .آنان با بدل کﺮدن
عدم شﺮکت در انتخابات به يﮏ اصﻞ "ﻣارکﺴيﺴتﯽ" فقط کوته بينﯽ سياسﯽ – نظﺮی شان را به نمايش ﻣﯽ گذارند.
ﻣشﮑﻞ اساسﯽ ايﻦ دسته ،دگماتيﺴم بﺴيار شﮑننده ای است که ظاهﺮ چپ دارد اﻣا به راحتﯽ ﻣﯽ تواند چﺮخش به راست
کند و دﻣﮑﺮاسﯽ بورژوايﯽ را نهايت آﻣال و آرزوهای خويش ﻗﺮار دهد (3) .آنان نااﻣيدی و تﺴليم شدن شان به شﺮايط را به
نيﺮويﯽ نﺴبت ﻣﯽ دهند که شجاعانه و خﺴتگﯽ ناپذيﺮ و فعاﻻنه درگيﺮ کشاندن ﻣﺮدم به خيابان در راستای اهداف انقﻼبﯽ
است و رای به بايدن جزيﯽ بﺴيار کم اهميت و ﻣﺤدود – اﻣا در حد خود ﻻزم – از سياست يا ﻣانور تاکتيﮑﯽ شان بﺮای ﻣقابله
با انتخاب ﻣجدد تﺮاﻣپ و تﮑاﻣﻞ اوﺿاع سياسﯽ در فﺮدای انتخابات است .اوﺿاعﯽ که بيان ﻣﺴائﻞ بزرگتﺮ تﺮ و کشمﮑش
گﺴتﺮده تﺮ درون هيئت حاکم و جاﻣعه آﻣﺮيﮑا است .به ايﻦ ﻣعنا که بخشﯽ از هيئت حاکم به جد خواهان فاشيﺴتﯽ کﺮدن هﺮ

چه بيشتﺮ ﻗوانيﻦ ،نهادها وساختارهای دوﻟت در آﻣﺮيﮑا – و اﻟبته در سطﺢ جهان  -است .حتﯽ اگﺮ بايدن هم در ايﻦ انتخابات
پيﺮوز شود بدون شﮏ ايﻦ کشمﮑش اداﻣه خواهد يافت.
بﺮای انقﻼبيونﯽ که به دنبال کشﻒ حقيقت و درک عميقتﺮ از علم کمونيﺴم در زﻣينه تاکتيﮏ و استﺮاتژی انقﻼبﯽ هﺴتند،
پاسخ به سه پﺮسش زيﺮ ﻣهم است.
آيا تعييﻦ سياست تاکتيﮑﯽ به توان کمﯽ حزب انقﻼبﯽ وابﺴته است؟
چﺮا ايﻦ سياست تاکتيﮑﯽ بيان انتخاب ﻣيان بد و بدتﺮ نيﺴت؟
آيا تاکيد بﺮ جلوگيﺮی از انتخاب شخص تﺮاﻣپ به ﻣعنای نفﯽ انقﻼب است؟
اتخاذ تاکتيک متکﯽ ﺑﺮ واقعيت است نه کميت!
پﺮسيده ﻣﯽ شود که تعداد و نفوذ حزب کمونيﺴت انقﻼبﯽ آﻣﺮيﮑا چقدر است که بتواند چنيﻦ تاکتيﮑﯽ را پيشنهاد دهد.
درستﯽ و نادرستﯽ يﮏ تاکتيﮏ به کميت حزب انقﻼبﯽ وابﺴته نيﺴت .بﺮ پايه بزرگﯽ و کوچﮑﯽ يﮏ حزب نمﯽ توان درستﯽ
يا نادرستﯽ تاکتيﮑﯽ را تعييﻦ کﺮد .خاستگاه تعييﻦ ﻣشﯽ تاکتيﮑﯽ همواره بﺮرسﯽ واﻗعيت عينﯽ است .فاکتور ذهنﯽ بدون
خوانش درست از واﻗعيت های کﻼن سياسﯽ نمﯽ تواند دخاﻟتگﺮی ﻣوثﺮی سازﻣان دهد .درست است که ﻣوﻗعيت کمﯽ و کيفﯽ
يﮏ حزب انقﻼبﯽ خود بخشﯽ از واﻗعيت عينﯽ به حﺴاب ﻣﯽ آيد ،اﻣا وظايﻒ سياسﯽ در هﺮ ﻣقطع از ﻣبارزه طبقاتﯽ توسط
تعداد اعضا يا ﻣيزان نفوذ حزب انقﻼبﯽ در ﻣيان توده ها تعييﻦ نمﯽ شود.
به ﻗول زنده ياد سياﻣﮏ زعيم کوچﮑﯽ و ﻗلت يﮏ نيﺮوی انقﻼبﯽ بار انجام وظايﻒ سياسﯽ را از دوش کﺴﯽ بﺮ نمﯽ
دارد .تنها بﺮ شﮑﻞ و طﺮيق انجام آن وظايﻒ تاثيﺮ دارد (4) .ايﻦ تاکيدی است بﺮ گﺴﺴت از انﺤﺮافات اکونوﻣيﺴتﯽ -
تدريجگﺮايانه .انﺤﺮافﯽ سابقه دار که ﻗادر به فهم رابطه درست ﻣيان کميت و کيفيت و ﻣهمتﺮ از آن تبديﻞ کيفيت به کميت
نيﺴت و به اﻣﮑان گﺴﺴت ،جهش و وﻗايع غيﺮ ﻗابﻞ انتظار و غيﺮ ﻗابﻞ پيش بينﯽ باور ندارد .در ايﻦ شيوه تفﮑﺮ جائﯽ بﺮای
دخاﻟت گﺮی و اراد ٔه آگاهانه انﺴان ها وجود ندارد و سياست همواره دنباﻟه رو صﺮف اﻗتصاد بوده و تﮑاﻣﻞ اوﺿاع ﻟزوﻣا
ﻣﺴيﺮ از ﻗبﻞ تعييﻦ شده ای را طﯽ ﻣﯽ کند .حال آنﮑه ديوار چيﻦ عاﻣﻞ ذهنﯽ را از عاﻣﻞ عينﯽ جدا نﮑﺮده ،ايﻦ دو عاﻣﻞ ﻣدام
در هم تداخﻞ کﺮده و به يﮏ ديگﺮ تبديﻞ ﻣﯽ شوند و اﻣﮑان جهش را فﺮاهم ﻣﯽ کنند .عاﻣﻞ ذهنﯽ تا جايﯽ که ريشه در پويش
های ﻣادی داشته باشد و به درستﯽ آن را ﻣنعﮑس کند ﻣﯽ تواند تاثيﺮات حيﺮت آوری بﺮ اوﺿاع عينﯽ و تﮑاﻣﻞ آن داشته
باشد .به ﻗول ﻟنيﻦ »فعاﻟيت انﺴان فعليت بيﺮونﯽ را دگﺮگون ﻣﯽ کند و ﻗطعيت آن را بﺮ ﻣﯽ اندازد «.بدون دخاﻟت گﺮی
خﻼﻗانه فاکتور ذهنﯽ در اوﺿاع عينﯽ يعنﯽ بدون درک درست از ﺿﺮورت ها و پاسخ صﺤيﺢ به آن بﺮای يﮏ نيﺮوی
کوچﮏ آزادی عمﻞ ببار نمﯽ آيد .بدون دخاﻟتگﺮی سياسﯽ فعال و اتخاذ تاکتيﮏ های صﺤيﺢ اﻣﮑان جهش در توان کمﯽ
نيﺴت و ﻣهمتﺮ از آن نمﯽ توان وظيفه بزرگ بﺮ دوش گﺮفت .بﺮای "بزرگ شدن" بﺮ پايه صﺤيﺢ بايد تاکتيﮏ هايﯽ داشت
که به درستﯽ بازتاب واﻗعيت عينﯽ باشند .در تجﺮبه حزب کمونيﺴت انقﻼبﯽ آﻣﺮيﮑا نيز ﻣﯽ توان ﻣشاهده کﺮد که چگونه
ﺿﺮورت ﻣبارزه عليه فاشيﺴم و پيوند زدن آن با اﻣﺮ انقﻼب ﻣوجب جهش در نيﺮوهای کمﯽ و ﻗدرت نفوذ ايﻦ حزب شد .و يا

پيشتﺮ در دوران بوش پﺴﺮ ايﻦ حزب توانﺴت با ابتﮑارات سياسﯽ چون "به نام ﻣا نه" تظاهﺮات چند صد هزار نفﺮه در
ﻣخاﻟفت با حمله اﻣﺮيﮑا به عﺮاق سازﻣان دهد.
عﻼوه بﺮ ايﻦ ،توان کمﯽ و کيفﯽ همواره اﻣﺮی نﺴبﯽ است .بﺮای ﻣثال زﻣانﯽ که ﻟنيﻦ در فﮑﺮ سازﻣان دادن ﻗيام اکتبﺮ
بود توان کمﯽ و کيفﯽ حزب را ﻣﯽ بايﺴت در چارچوب تناسب ﻗوای ﻣيان انقﻼب و ﺿد انقﻼب داخلﯽ ﻣﯽ سنجيد .اﻣا پس از
کﺴب ﻗدرت سياسﯽ چارچوب تعييﻦ تناسب ﻗوا و توان تغييﺮ يافت .بﺮای هميﻦ سياست های ديگﺮی ﻻزم بود .ﻣنجمله در
ابتدا پيشبﺮد سياست صلﺢ با اﻣپﺮياﻟيﺴم آﻟمان و از دست دادن خاک تا بتواند فﺮصتﯽ بﺮای سازﻣاندهﯽ ارتش سﺮخ انقﻼبﯽ
پيدا کند .اگﺮ ﻟنيﻦ در آن ﻣقطع ايﻦ سياست را که ﻣتﮑﯽ بﺮ تﺤليﻞ درست از تضادهای درون ﻗدرت های اﻣپﺮياﻟيﺴتﯽ و بلوک
بنديهای سياسﯽ – نظاﻣﯽ درون جنگ جهانﯽ اول بود پيش نمﯽ بﺮد ،توانش در عمﻞ افزايش نمﯽ يافت .آن زﻣان هم کﺴانﯽ
بودند که ﻟنيﻦ را ﻣتهم به خيانت به اﻣﺮ انقﻼب جهانﯽ – ﻣشخصا خيانت به انقﻼب آﻟمان – کﺮدند .تقﺮيبا در ﻣوﻗعيتﯽ ﻣشابه
ﻣائو نيز زﻣانﯽ که جنگ جهانﯽ دوم به پايان رسيد ،عليﺮغم داشتﻦ ﻣناطق پايگاهﯽ گﺴتﺮده و ارتش سﺮخ نﺴبتا ﻗدرتمند
ﻣجبور شد در پاسخ به ﺿﺮورت های سياسﯽ آن ﻣقطع به ﻣذاکﺮاتﯽ با چانﮑايشﮏ تﻦ دهد تا بﺮ توهم اﻗشار و طبقات ﻣيانﯽ
که به راه حﻞ های ﻣﺴاﻟمت آﻣيز اﻣيد بﺴته بودند غلبه کند و بديﻦ طﺮيق تناسب ﻗوا را به نفع خود بچﺮخاند و ﻗادر شود
تعﺮض استﺮاتژيﮏ را بﺮای کﺴب ﻗدرت سﺮاسﺮی سازﻣان دهد.
توجه صﺮف به کميت و ﻣيزان نفوذ و تاثيﺮگذاری ،توجه را از تشخيص درستﯽ و نادرستﯽ سياست دور ﻣﯽ کند و به
"عمﻞ گﺮايﯽ" و "نتيجه گﺮايﯽ" پا ﻣﯽ دهد .طبق ايﻦ ﻣنطق اگﺮ سياستﯽ در عمﻞ کار کﺮد و نتايج "ﻣثبت و ﻣوثﺮ و
سودآوری" ببار آورد ،درست است .حال آنﮑه در فعاﻟيت سياسﯽ ﻗبﻞ از هﺮ چيز و بيش از هﺮ چيز بايد "ﻣوﺿعﯽ که درست
است را اتخاذ کﺮد" سپس "کاری که درست است را انجام داد" .نتايج عملﯽ ﻣنتج از سياست است نه بﺮعﮑس .اول بايد به
اﻣﺮ سياست پﺮداخت سپس نتايج عملﯽ آن را ﻣورد توجه ﻗﺮار داد .نتايج ﻣﯽ تواند ﻣوفقيت آﻣيز باشد يا حتﯽ به دﻻيلﯽ تﺤت
شﺮايط ﻣعيﻦ ناﻣوفق باشد .درستﯽ و نادرستﯽ يﮏ سياست تاکتيﮑﯽ ﻣنوط است به اينﮑه آيا حزب انقﻼبﯽ توانﺴته واﻗعيت
جاری را درست ﻣورد ﻣطاﻟعه ﻗﺮار دهد و در ايﻦ ﻣطاﻟعه از تﮑاﻣﻞ يافته تﺮيﻦ ابزار شناخت و روش و رويﮑﺮد علمﯽ – در
اينجا ﻣفاهيم تئوريﮏ و رويﮑﺮد علم کمونيﺴم نويﻦ– استفاده کﺮده يا خيﺮ .در غيﺮ اينصورت انقﻼبيون بﺮاحتﯽ ﻣﯽ توانند به
دام آﻣپﺮيﺴم و نﺴبﯽ گﺮايﯽ و گيجﯽ و سﺮدرگمﯽ در بغلتند(5) .
رای دادن ﺑه ﺑايدن ﺑه معنای انتخاب ميان ﺑد و ﺑدتﺮ نيست!
بﺮخﯽ ها فﺮاخوان اول آگوست  2020باب آواکيان را انتخابﯽ ﻣيان بد و بدتﺮ ﻣﯽ دانند .تا جايﯽ که به آن فﺮاخوان بﺮ ﻣﯽ
گﺮدد ،باب آواکيان از ﻣﺮدم ﻣﯽ خواهد که هيﭻ توهمﯽ نﺴبت به بايدن و نﺴبت به ﻣوثﺮ بودن رای بﺮای ﻣقابله با فاشيﺴم
نداشته باشند .ايﻦ اﻣﺮ در تماﻣﯽ تﺤليﻞ ها و استﺮاتژی و خط ﻣشﯽ حزب کمونيﺴت انقﻼبﯽ آﻣﺮيﮑا ﻣشهود است .تﺤﺮيﻒ ايﻦ
اﻣﺮ نشانه فقدان صداﻗت و اخﻼق انقﻼبﯽ در ﻣيان بﺮخﯽ از ﻣنتقديﻦ است .اﻣا کماکان ايﻦ پﺮسش طﺮح است که چﺮا ايﻦ
سياست تاکتيﮑﯽ انتخاب ﻣيان بد و بدتﺮ نيﺴت؟ و چﺮا ﻗابﻞ تعميم به انتخابات ديگﺮ )فﯽ اﻟمثﻞ شﺮکت در انتخابات جمهوری
اسﻼﻣﯽ( نيﺴت؟ جدا از شﺮايط خاص و استنثايﯽ که در انتخابات اخيﺮ آﻣﺮيﮑا به وجود آﻣده بﺮای درک ايﻦ تفاوت بايد به

ﻣوﺿوع تقابﻞ ﻣيان بخش های ﻣختلﻒ بورژوازی در هﺮ دو کشور نيز توجه کﺮد .در انتخابات آﻣﺮيﮑا جناحﯽ از بورژوازی
خواهان بﺮﻗﺮاری شﮑﻞ فاشيﺴتﯽ به جای شﮑﻞ بورژوا دﻣﮑﺮاتيﮏ دوﻟت هﺴتند .درست است که هﺮ دو شﮑﻞ بيان اعمال
ديﮑتاتوری بورژوازی هﺴتند و جدال ﻣيان ايﻦ دو بخش اساسا بﺮ سﺮ چگونگﯽ اداره جاﻣعه و حفظ جاﻣعه تﺤت نظام سﺮﻣايه
داری ،اﻣپﺮياﻟيﺴتﯽ است .اﻣا بﺮﻗﺮاری شﮑﻞ فاشيﺴتﯽ به ﻣعنا ﻣﺤدود کﺮدن حقوق اوﻟيه ﻣﺮدم )از جمله ﻣﺤدود کﺮدن حق
سقط جنيﻦ ،ﻣﺤدود کﺮدن حق رای سياهان و نابودی بيشتﺮ ﻣﺤيط زيﺴت( خواهد بود .تثبيت و نهادينه شدن فاشيﺴم در آﻣﺮيﮑا
اوﺿاع را بﺮای ﻣﺮدم جهان و روند انقﻼب دشوارتﺮ خواهد کﺮد .از ايﻦ زاويه به شﮑﺴت کشاندن رژيم فاشيﺴتﯽ تﺮاﻣپ /
پنس بﺮای جنبش انقﻼبﯽ حياتﯽ است و ايﻦ اﻣﺮ "استفاده از هﺮ طﺮيق ﻣناسب" در ايﻦ شﺮايط خاص را به ﻣيدان ﻣﯽ کشد.
اﻣا هيچيﮏ از انتخابات درون نظام جمهوری اسﻼﻣﯽ از چنيﻦ جايگاه و خصلتﯽ بﺮخوردار نبوده است .در جمهوری
اسﻼﻣﯽ کشمﮑش های ﻣيان جناح های حﮑوﻣتﯽ در ﻣورد اداره جاﻣعه به گونه ديگﺮی رﻗم ﻣﯽ خورد .در جمهوری اسﻼﻣﯽ
همانند اغلب کشورهای تﺤت سلطه ﻣوﺿوع اختﻼف در شيوه حﮑوﻣت ﻣداری با ﻣﺤتوی و شﮑﻞ ديگﺮی بﺮوز ﻣﯽ يابد.
ﻣوﺿوع جدال فاشيﺴم با بورژوا دﻣﮑﺮاسﯽ نيﺴت .زيﺮا همواره ايﻦ ﻗبيﻞ حﮑوﻣت ها با اعمال ديﮑتاتوری عﺮيان و بﯽ
حقوﻗﯽ ﻣطلق اکثﺮيت ﻣﺮدم جاﻣعه را اداره ﻣﯽ کنند .در بﺮخﯽ ﻣقاطع ،جناحﯽ از حﮑوﻣت گﺮان خواهان کشيدن حجاب
نازکﯽ از دﻣﮑﺮاسﯽ بﺮ ايﻦ ديﮑتاتوری عﺮيان فاشيﺴتﯽ و شبه فاشيﺴتﯽ هﺴتند .ﻣشاجﺮه جناح ها بﺮ سﺮ ﺿﺮورت انجام ايﻦ
کار و "اندازه نازکﯽ" ايﻦ حجاب است .ايﻦ نزاع ها باوجود اينﮑه به فﺮيب کاری زيادی آغشته است اﻣا به نوبه خود واﻗعﯽ
است و در ﻣقاطعﯽ ﻣﯽ تواند بﺴيار حاد شود و حتﯽ وﺿعيت شﮑننده ای بﺮای نظام به وجود آورد .اﻣا اشتباه است که ايﻦ
ﻣشاجﺮات تضاد ﻣيان بورژوا دﻣﮑﺮاسﯽ و فاشيﺴم ﻗلمداد شود .يا آن گونه که در ﻣيان بخش های راست اپوزيﺴيون ايﺮان
رايج است تضاد ﻣيان اسﻼﻣيت و جمهوريت نام گذاری شود.
آنچه در تماﻣﯽ انتخابات ها در نظام های بورژوايﯽ ﻣشتﺮک و اساسﯽ است ،کمﮏ به توﻟيد و بازتوﻟيد نظام است .شﺮکت
در انتخابات به توهماتﯽ از ﻗبيﻞ اصﻼح پذيﺮی نظام و "اعمال اراده ﻣﺮدم" از طﺮيق انتخابات پا ﻣﯽ دهد .به ايﻦ ﻣعنا
کمونيﺴت ها همواره نقش ،جايگاه و کارکﺮد انتخابات در نظام های سﺮﻣايه داری را افشا ﻣﯽ کنند .اﻣا ايﻦ بديﻦ ﻣعنا نيﺴت
که کمونيﺴت ها تﺤت شﺮايط ﻣعيﻦ که – غاﻟبا ً بندرت اتفاق ﻣﯽ افتد  -از ايﻦ ابزار استفاده نﮑنند و يا در شﺮايطﯽ که حقوق
دﻣﮑﺮاتيﮏ ﻣﺮدم زيﺮ سؤال ﻣﯽ رود به دفاع از آن بﺮنخيزند .حتﯽ در چنيﻦ شﺮايطﯽ ﻣﺴئله ﻣﺤوری و پﺮسش اساسﯽ ايﻦ
است که دفاع از دستاوردهای دﻣﮑﺮاتيﮏ در ﻣقابﻞ تعﺮض فاشيﺴتﯽ را چگونه و بﺮ چه پايه ای بايد به پيش بﺮد که نﺴبت به
دﻣﮑﺮاسﯽ بورژوايﯽ توهم ايجاد نشود .ايﻦ دغدغه ديﺮينه در جنبش کمونيﺴتﯽ فقط در آثار باب آواکيان پاسخ گﺮفت .هيﭻ
کﺴﯽ علمﯽ تﺮ از او نتوانﺴته ﻣفهوم دﻣﮑﺮاسﯽ بورژوايﯽ خاصا دﻣﮑﺮاسﯽ آﻣﺮيﮑايﯽ )ﻣوسوم به دﻣﮑﺮاسﯽ جفﺮسونﯽ( را در
بدنه آثار خود به نقد کشد و ديدگاه های بورژوا دﻣﮑﺮاتيﮏ نﺴبت به کمونيﺴم را در جنبش بيﻦ اﻟمللﯽ کمونيﺴتﯽ زيﺮ پﺮسش
بﺮد.
تﺮامپ مهﺮه ﺑﯽ اراده "آنها" نيست!

تقليﻞ گﺮايﯽ و ساختارگﺮايﯽ اﻗتصادی که در ﻣيان نيﺮوهای چپ سابقه طوﻻنﯽ دارد ،ﻣانع از آن ﻣﯽ شود که خطﺮ رژيم
تﺮاﻣپ  /پنس را دريابند .به واسطه ايﻦ ديدگاه و ﻣتدﻟوژی نادرست اختﻼف درون بورژوازی به تضاد ﻣنافع اﻗتصادی ﻣيان
بخش های ﻣختلﻒ بورژوازی کاسته ﻣﯽ شود و در همه حاﻟت ها ايﻦ ساختار اﻗتصادی است که تعييﻦ کننده اختﻼف های
سياسﯽ درون حﮑوﻣت ها است .با تﮑيه به ايﻦ تقليﻞ گﺮايﯽ و ساختارگﺮايﯽ اﻗتصادی افﺮادی چون تﺮاﻣپ )يا بايدن( ﻣهﺮه بﯽ
اراده ايﻦ يا آن بخش بورژوازی ﻗلمداد ﻣﯽ شوند که بود و نبودشان فﺮق چندانﯽ بﺮای کارکﺮد دوﻟت و تﺤوﻻت سياسﯽ
جاﻣعه ندارد .هنوز هﺴتند کﺴانﯽ که شﮑاف ﻣيان جمهوری خواهان و دﻣﮑﺮات ها را به تضاد ﻣيان ﻣجتمع های نفتﯽ –
نظاﻣﯽ يا ﻣيان بخش های ﻣختلﻒ سﺮﻣايه انﺤصاری ربط ﻣﯽ دهند .با تﮑيه به ايﻦ ديدگاه و ﻣتدﻟوژی غلط نمﯽ توان ديناﻣيﮏ
های واﻗعﯽ سيﺴتم سﺮﻣايه داری را درک کﺮد و ﻣهمتﺮ از آن ﻣبارزه ﻣيان گﺮايش های ايدئوﻟوژيﮏ – سياسﯽ ﻣتفاوت درون
دوﻟت بورژوايﯽ بﺮ سﺮ شيوه های حﮑوﻣت ﻣداری را دريافت .در ايﻦ ديدگاه استقﻼل و خودﻣختاری نﺴبﯽ روبنا از زيﺮبنا
نفﯽ ﻣﯽ شود و ﻣﺤﺮک های سياسﯽ فﺮهنگﯽ و ايدئوﻟوژيﮑﯽ ،بازتاب ﻣنفعﻞ زيﺮبنای اﻗتصادی ﻗلمداد ﻣﯽ شوند .ساختارگﺮايﯽ
اﻗتصادی به يﮏ جانبه گﺮايﯽ پا ﻣﯽ دهد و ﻣانع از آن ﻣﯽ شود که نقش عاﻣﻞ يا عاﻣليﻦ سياسﯽ به درستﯽ درک شود .ﻣانع از
آن ﻣﯽ شود که نقش و تﺄثيﺮ افﺮاد و احزابﯽ که جهت گيﺮی های ايدئوﻟوژيﮏ سياسﯽ ﻣتفاوتﯽ دارند بﺮ کارکﺮدهای نظام
سﺮﻣايه داری فهميده شود .درست است که ﻣارکس گفته "سﺮﻣايه دار ،سﺮﻣايه شخصيت يافته است" اﻣا ﻣارکس همواره بﺮ
نقش و اراده سياسﯽ آنان )و به طور کلﯽ اراده انﺴان ها( بﺮ چگونگﯽ روند تﮑاﻣﻞ سﺮﻣايه داری و ﻣبارزه طبقاتﯽ تﺄکيد
کﺮده است .ايﻦ نقش و اراده سياسﯽ به نوبه خود ﻣﯽ تواند سﺮﻣنشﺄ تغييﺮات ﻣهم گﺮدد.
حاکم آﻣﺮيﮑا ارائه
باب آواکيان بﺮای نخﺴتيﻦ بار در تﺤليلﯽ که در سال  2004از روند فاشيﺴتﯽ شﮑﻞ گﺮفته درون هيئت
ِ
داد حقيقت ﻣهمﯽ را طﺮح کﺮد :
حاکم ﻣنشعب است و ايﻦ اﻣﺮ،
»چيزی به نام "آن ها" ﻣوجود نيﺴت اﻣا همه چيز دارای جهت ﻣﺴلمﯽ است  ...طبقه
ِ
ﻣوﻗتﯽ نيﺴت بلﮑه هميشگﯽ است و از ﻣاهيت سيﺴتم سﺮﻣايه داری بﺮ ﻣﯽ خيزد .ايﻦ طور نيﺴت که يﮏ گﺮوه "يﮏ دست" و
واحد و تجزيه نشدنﯽ بﺮ جاﻣعه حﮑوﻣت ﻣﯽ کند … ايﻦ نﮑته را بايد خوب درک کنيم .گﺮوه بندی های ﻣتفاوتﯽ ﻣوجود
حاکم و در نتيجه در کﻞ جاﻣعه شوند .اﻣا
هﺴتند که هﺮ يﮏ تﻼش ﻣﯽ کنند "آن ها" يعنﯽ گﺮوه ﻣﺴلط و تعييﻦ کننده در طبقهٔ
ِ
يﮏ "آنهای" تَﮑيﻦ نداريم.
بﺮخﯽ اوﻗات ،بعضﯽ افﺮاد وﻗتﯽ به ايﻦ درک ﻣﯽ رسند که ﻣنافع ﻣاﻟﯽ نقش ﻗدرتمندی در جاﻣعه دارد ،دست به تﺤليﻞ
های تنگ نظﺮانه و اکونوﻣيﺴتﯽ ﻣﯽ زنند و رابطه ﻣﺴتقيم و ﻣﮑانيﮑﯽ ﻣيان ﻣنافع ﻣاﻟﯽ و اﻗتصادی ﻗدرتمند از يﮏ طﺮف با
تصميم گيﺮی های سياسﯽ از طﺮف ديگﺮ بﺮﻗﺮار ﻣﯽ کنند .ﻣا خودﻣان هم از ايﻦ اشتباه ها کﺮده ايم .بﺮخﯽ اوﻗات حﮑوﻣت
کارهايﯽ ﻣﯽ کند که به ﻟﺤاظ اﻗتصادی خيلﯽ به نفع ﻗدرتمند تﺮيﻦ بيزنسها نيﺴت .زيﺮا به اعتقاد کﺴانﯽ که تصميم گيﺮی ﻣﯽ
کنند ،تصميم هايﯽ که گﺮفته اند به بهتﺮيﻦ وجه به سيﺴتمﯽ که خدﻣتگزارش هﺴتند خدﻣت ﻣﯽکند .حال با هﺮ درکﯽ که از
سيﺴتم و ﻣنافع آن دارند .بله سيﺴتمﯽ ﻣوجود است که درنهايت ﻗوای ﻣﺤﺮکهٔ اساسﯽ و عميق آن ،چارچوب و ﻣختصات
تصميم گيﺮی های سياسﯽ را تعييﻦ ﻣﯽ کند .اﻣا رابطهٔ "يﮏ به يﮏ" ﻣيان ﻣنافع بيزنس و ﻣاﻟﯽ از يﮏ طﺮف و تصميم گيﺮی
های سياسﯽ ،از طﺮف ديگﺮ ﻣوجود نيﺴت .يﮏ "طبقه سﺮﻣايه دار" همگون که همه چيز را بﺮ ﻣبنای ﻣنافع اﻗتصادی
همگونش تصميم گيﺮی ﻣﯽ کند ﻣوجود نيﺴت .چيزی به نام "آنها" نداريم .کار به دستان سياسﯽ ايﻦ سيﺴتم با خودﻣختاری

نﺴبﯽ عمﻞ ﻣﯽ کنند .بنابﺮايﻦ بايد ﻣﺴائﻞ و حتﯽ رخدادهای درون ساختارهای حاکميت و ﻣﺤافﻞ حاکم را ديناﻣيﮏ )پوينده(
ديد(6) «.
ايﻦ حقيقت با به ﻗدرت رسيدن تﺮاﻣپ بيشتﺮ خود را نشان داد .سياست هايﯽ که تﺮاﻣپ در ايﻦ دوره به پيش بﺮد
ديناﻣيﮏ خاصﯽ به اوﺿاع سياسﯽ در سطﺢ آﻣﺮيﮑا و جهان بخشيد که نمﯽ توان تﺄثيﺮاتش را بﺮ ﻗطب بندی های سياسﯽ
حاکم و همچنيﻦ جاﻣعه آﻣﺮيﮑا ناديده انگاشت.
درون هيئت
ِ
بدون درک دياﻟﮑتيﮑﯽ فوق از رابطه ﻣيان "طبقه اﻗتصادی" و "کاربدستان سياسﯽ" نمﯽ توان به استﺮاتژی و تاکتيﮏ
های صﺤيﺢ بﺮای پيشبﺮد اﻣﺮ انقﻼب دست يافت .عده ای به راحتﯽ ﻣﯽ توانند تﺤت عنوان اينﮑه "ساختارهای دﻣﮑﺮاتيﮏ و
نهادينه شده دوﻟت آﻣﺮيﮑا" اجازه فاشيﺴم را نمﯽ دهد ،خطﺮ تﺮاﻣپ و تﺮاﻣپيﺴم را کم جلوه دهند .در ﻣقابﻞ عده ای ديگﺮ نيز
تﺤت عنوان "ﻣنافع اﻗتصادی ﻣشتﺮک" اساسا ً خطﺮ را ناديده ﻣﯽ انگارند .هﺮ دو دسته با علﯽ اﻟﺴويه دانﺴتﻦ راه حﻞ های
ﻣختلفﯽ که درون هيئت حاکم شﮑﻞ گﺮفته ،ﻗادر به درک بﺤﺮان سياسﯽ جاری و خطﺮات و فﺮصت های نهفته در آن نمﯽ
شوند .اﻣﺮی که حاصلﯽ جز انفعال سياسﯽ دربﺮ نخواهد داشت .تمام ﻣﺴئله آن است که اﻣﺮوزه انقﻼب در آﻣﺮيﮑا و
سﺮنگونﯽ کليت نظام سﺮﻣايه داری ،اﻣپﺮياﻟيﺴتﯽ در ايﻦ کشور به ﻣبارزه عليه فاشيﺴم گﺮه خورده است .بدون پيشبﺮد ايﻦ
ﻣبارزه بﺮ پايه ﻣشﯽ صﺤيﺢ ،انقﻼبﯽ در کار نخواهد بود.
زﻣانﯽ بلشويﮏ ها در بﺤبوحه ﻣبارزه عليه "دوﻟت ﻣوﻗت بورژوائﯽ" پس از انقﻼب فوريه  ، 1917ﻣجبور شدند که به
ﻣقابله فعال و عملﯽ با کودتای نظاﻣﯽ يﮑﯽ از ژنﺮال های تزاری به نام کورنليﻒ بپﺮدازند که به سمت پايتخت ﻟشﮑﺮکشﯽ
کﺮده بود .عده ای سياست آنان را دفاع از دوﻟت ﻣوﻗت ﻗلمداد کﺮدند اﻣا استدﻻل آنان ايﻦ بود که "نبايد بگذاريم يوغ آهنيﻦ
جايگزيﻦ يوغ چوبﯽ شود زيﺮا درهم شﮑﺴتﻦ يوغ چوبﯽ راحت تﺮ از يوغ آهنيﻦ است".
*****
اوﺿاع حﺴاسﯽ در پيش است .در بطﻦ ايﻦ اوﺿاع شانس پيشﺮوی انقﻼبﯽ نيز ﻣوجود است .خطﺮ ﻣﯽ تواند به فﺮصت
بدل شود .به ويژه آنﮑه حزب کمونيﺴتﯽ در آﻣﺮيﮑا ﻣوجود است که ﻣجدانه تﻼش ﻣﯽ کند در ﻗلب هيوﻻ ،انقﻼب کمونيﺴتﯽ
را سازﻣان دهد .حزبﯽ که ﻣدام در پﯽ آن بوده که به بهتﺮيﻦ حد ﻣمﮑﻦ ديناﻣيﮏهای اوﺿاع را شناسايﯽ و درک کند و
بهتﺮيﻦ روش و رويﮑﺮد ﻣمﮑﻦ را در کنﮑاش عميق ايﻦ ديناﻣيﮏ ها اتخاذ کند و واﻗعيت را با تمام پيچيدگﯽ هايش کاﻣﻞ تﺮ
بفهمد تا بتواند وﺿعيت را در جهتﯽ راديﮑال و ﻣثبت تغييﺮ دهد .حزبﯽ که اﻣﺮوزه اﻣيد و پيام آور انقﻼب در آﻣﺮيﮑا و جهان
است و شايﺴته هﺮ گونه کمﮏ ،همﺮاهﯽ و پشتيبانﯽ.
مناﺑع و توضيحات:
 – 1بﺮای ﻣثال رجوع شود به ﻣصاحبه تلويزيونﯽ ﻣصطفﯽ صابﺮ از حزب کمونيﺴت کارگﺮی ايﺮان در ﻣورد انتخابات آﻣﺮيﮑا.
ايشان با اتخاذ ﻣواﺿع دو پهلو از يﮑﺴو ﻣﯽ گويند شخصا ً از تﺮاﻣپ به عنوان يﮏ آدم فاشيﺴت خوشش نمﯽ آيد اﻣا از سوی ديگﺮ ﻣعتقد
است از زاويه ﻣبارزه عليه جمهوری اسﻼﻣﯽ بهتﺮ است کﺴﯽ انتخاب شود که بيشتﺮ به رژيم فشار آورد.
همچنيﻦ رجوع شود ﻣقاﻟه ای به نام "انتخابات اﻣﺮيﮑا! تﺮاﻣپ يا بايدن؟ کجا بايد ايﺴتاد؟" درج شده در شماره " 437جهان اﻣﺮوز"
نشﺮيه وابﺴته به حزب کمونيﺴت ايﺮان .در ايﻦ ﻣقاﻟه اختﻼف تﺮاﻣپ و بايدن به رﻗابت ﻣيان کمپانﯽ ها و انﺤصارات و اتخاذ سياست

خارجﯽ يﮏ جانبه گﺮايﯽ يا چند جانبه گﺮايﯽ تقليﻞ ﻣﯽ يابد .نويﺴنده هﺮچند تﺮاﻣپ را نماينده فاشيﺴم ﻗﺮن  21ﻣﯽ داند اﻣا با يﮑﯽ دانﺴتﻦ
حاکم اﻣﺮيﮑا و ﻣعانﯽ اش
ﻣﺤتوی جدال های انتخاباتﯽ در آﻣﺮيﮑا با انتخابات ايﺮان نشان ﻣﯽ دهد که اهميت جدال های درون هيئت
ِ
بﺮای ﻣﺮدم اﻣﺮيﮑا و جهان را در نمﯽ يابد و بيشتﺮ تمايﻞ دارد صﺮفا راسيﺴم و ﻣﮏ کارتيﺴم تﺮاﻣپ را بﺮجﺴته کند.
 - 2رجوع شود به ﻣقاﻟه ای تﺤت عنوان "نﮑاتﯽ در ﻣورد بيانيه اخيﺮ باب آواکيان" – ﻣﺮداد  1399و همچنيﻦ ﻣقاﻟه "آن روی سﮑه
انتخاب تﺮاﻣپ" – نواﻣبﺮ  2016از اﻣيد بهﺮنگ
 – 3اغلب ﻣنتقديﻦ باب آواکيان درواﻗع ﻣخاﻟﻒ جمعبندی های علمﯽ – انتقادی او از تجﺮبه ديﮑتاتوری پﺮوﻟتاريا در ﻗﺮن بيﺴتم
هﺴتند که در ﻣﺮکز آن ﻣفهوم سازی "هﺴته ﻣﺴتﺤﮑم با اﻻستيﺴيته باﻻ" ﻗﺮار دارد .کﺴانﯽ که اسيﺮ تفﮑﺮات بورژوا دﻣﮑﺮاتيﮏ هﺴتند
ايﻦ جمعبندی با ﻣذاق شان سازگار نيﺴت .ايﻦ ﻣنتقديﻦ با علم کﺮدن ﻣوﺿوعﯽ به نام "حزب را به جای طبقه نشاندن" ﻣعتقدند که
استاﻟيﻦ و ﻣائو ديﮑتاتوری حزب را جای ديﮑتاتوری طبقه نشاندند و خود و حزب را عقﻞ کﻞ دانﺴتند و به جای طبقه تصميم گﺮفتند.
تئوری ﻗﻼبﯽ "حزب را به جای طبقه نشاندن" يﮏ نظﺮيه اکونوﻣيﺴتﯽ – رويزيونيﺴتﯽ رايج است .پيﺮوان ايﻦ نظﺮ نه تنها ﻗادر به درک
تضادهای پايه ای جاﻣعه سوسياﻟيﺴتﯽ به عنوان جاﻣعه طبقاتﯽ در حال گذار نيﺴتند ،بلﮑه از دريچه تنگ و ﻣﺤدود بورژوا دﻣﮑﺮاسﯽ به
سوسياﻟيﺴم ﻣﯽ نگﺮند .آنان ظاهﺮا ً از ديﮑتاتوری پﺮوﻟتاريا دفاع ﻣﯽ کنند .اﻣا ديﮑتاتوری پﺮوﻟتاريای آنان شيﺮ بﯽ يال و دم و اشﮑم است.
تا زﻣانﯽ که طبقه کارگﺮ حزب پيشاهنگ کمونيﺴتﯽ خود را نداشته باشد به ﻣعنای واﻗعﯽ به طبقه بدل نخواهد شد .تنها با کﺴب
ﻗدرت سياسﯽ تﺤت رهبﺮی حزب است که طبقه کارگﺮ به سوژه حقيقﯽ تاريخ بدل ﻣﯽ شود و ﻗادر خواهد شد آگاهانه جاﻣعه و جهان را
در جهت رسيدن به کمونيﺴم تغييﺮ دهد .طبقه بدون حزب )يا رهبﺮی( اراده ای از خود ندارد .اعمال ﻗدرت دوﻟتﯽ نيز تنها از طﺮيق
نمايندگان سياسﯽ طبقه يعنﯽ حزب پيشاهنگ کمونيﺴت ﻣيﺴﺮ است .حزبﯽ که به واﻗع نماينده تماﻣﯽ گﺮايش های پيشﺮو در جاﻣعه باشد
و دوﻟت را بﺮپايه خط ﻣشﯽ صﺤيﺢ رهبﺮی کند .همواره صﺤت خط حزب تعييﻦ کننده است .به ايﻦ ﻣعنا که حزب يا رهبﺮی ﻗادر شده
ديناﻣيﮏ های جاﻣعه و جهان را به درستﯽ بشناسد يا خيﺮ .از جمله ايﻦ ديناﻣيﮏ ها درک صﺤيﺢ از تضاد ﻣيان حزب و طبقه )به
عبارت صﺤيﺤتﺮ تضاد ﻣيان رهبﺮی و توده ها( در جاﻣعه سوسياﻟيﺴتﯽ است .تضادی که تنها از طﺮيق تﺤول هﺮ چه بيشتﺮ جاﻣعه در
جهت ﻣﺤو تمايزات طبقاتﯽ ،روابط توﻟيدی استثمارگﺮايانه ،روابط اجتماعﯽ ستمگﺮانه و ايده های سنتﯽ حافظ ايﻦ روابط ﻣيﺴﺮ است.
تنها در ايﻦ روند است که توده ها به ﻣعنای واﻗعﯽ توانمند خواهند شد و تضاد رهبﺮی و توده ها حﻞ خواهد شد .هﺮچند جاﻣعه کمونيﺴتﯽ
نيز به نوعﯽ نيازﻣند رهبﺮی است که شﮑﻞ و ﻣﺤتوای آن کيفيتا ﻣتفاوت خواهد بود .کﺴانﯽ که به ﻣاتﺮياﻟيﺴم ﻣﮑانيﮑﯽ و افﮑار بورژوا
دﻣﮑﺮاتيﮏ آغشته باشند ﻗادر به درک ايﻦ نيﺴتند که چﺮا در ايﻦ روند نقش حزب با خط ﻣشﯽ صﺤيﺢ کليدی است.
بﺮای آشنايﯽ با افﮑار چنيﻦ ﻣنتقدينﯽ خوانندگان ﻣﯽ توانند به نوشته ای تﺤت عنوان "اپورتونيﺴم بﯽ پﺮده" اثﺮ بابﮏ فﺮزام رجوع
کنند .ايﻦ نوشتار که در سايت آزادی بيان ﻣنتشﺮ شده باب آواکيان را ﻣتهم به خيانت کﺮده است .نويﺴنده تﺤت عنوان اينﮑه اﻣپﺮياﻟيﺴم با
دﻣﮑﺮاسﯽ سازگاری ندارد همه جناح های بورژوازی را فاشيﺴت ﻣﯽ داند .ايﻦ تفﮑﺮ نه تنها نشانﯽ از واﻗعيت بﺮ خود ندارد بلﮑه بيان
درک نازل از ديﮑتاتوری طبقاتﯽ و ايده آﻟيزه کﺮدن دﻣﮑﺮاسﯽ عصﺮ رﻗابت آزاد در ﻣقابﻞ عصﺮ انﺤصار است.
 -4رجوع شود به ﻣقاﻟه تاريخﯽ " آيا هيچگاه نيﺮويﯽ کوچﮏ ﻣﯽ تواند وظيفه ای بزرگ بﺮ دوش گيﺮد؟" .زنده ياد سياﻣﮏ زعيم از
بنيانگذاران و رهبﺮان اتﺤاديه کمونيﺴتهای ايﺮان و طﺮاح ﻗيام سﺮبداران در آﻣﻞ بود .ايﻦ ﻣقاﻟه در کتاب پﺮنده نوپﺮواز ﻗابﻞ دستﺮس
است.

 – 5در ايﻦ زﻣينه رجوع شود به ﻣقاﻟه "در ﻣورد بيانيه باب آواکيان درباره انتخابات" اثﺮ جمعﯽ از کمونيﺴت های انقﻼبﯽ
افغانﺴتان که به شدت به آﻣپﺮيﺴم و نﺴبﯽ گﺮايﯽ آغشته است .نويﺴندگان ﻣقاﻟه ﺿمﻦ تﺄکيد درست بﺮ ابعاد گوناگون خطﺮ فاشيﺴم ،ﻗانع
نيﺴتند که تاکتيﮏ رأی به بايدن "ﻣوثﺮ واﻗع شود" و فﮑﺮ ﻣﯽ کنند که "زيان های درازﻣدتﯽ را ﻣﯽ تواند بﺮای جنبش به همﺮاه داشته
باشد" و "اﻣيد واهﯽ به ﻣﺮدم ﻣﯽ دهد ".ﻣبنای استدﻻل شان ﻣﺤاسبه "ﻣنافع و زيان" ايﻦ تاکتيﮏ و "کميت" ﻣﺤدود حزب کمونيﺴت
انقﻼبﯽ آﻣﺮيﮑاست .توصيه آنان به ديگﺮان ايﻦ است که از "يﮏ جانبه نگﺮی و سياه و سفيد ديدن پديده ها" دوری کنند و از "هﺮگونه
بﺮخوردهای دگم و دنباﻟه روانه" احتﺮاز کنند .ﻣعلوم نيﺴت بﺮرسﯽ همه جانبه واﻗعيت عينﯽ و پافشاری بﺮ حقيقت کجای کار ايﻦ
ﻣﺤاسبات و نصايﺢ ﻗﺮار دارد .ﻣقاﻟه جمعﯽ از کمونيﺴتهای انقﻼبﯽ افغانﺴتان در سايت آزادی بيان ﻗابﻞ دستﺮس است.
 – 6رجوع شود ﻣقاﻟه ای از باب آواکيان به نام"چيزی به نام "آنها" ﻣوجود نيﺴت" – ٢٠٠۴
حاکم وجود دارد که ﻣانند يﮏ هﺴته ﻣﺴتﺤﮑم است .يعنﯽ تﺤﺮک بﺴيار زيادی در درون آن
در اداﻣه ﻣقاﻟه آﻣده » :بله يﮏ طبقه
ِ
ﻣوجود است .اﻣا يﮏ چيز يﮑدست ﻣوجود نيﺴت … .ﻣﯽ توان و ﻣفيد است که از عﻼﻣت اختصاریها استفاده کنيم .اﻣا ايﻦ نوع
"عﻼﻣت اختصاری" )"آن ها"( درست ﻣانند "عﻼﻣت اختصاری"های زيادی است که در عﺮص ٔه علم و عﺮصههای ديگﺮ وجود دارد
يعنﯽ ﻣﯽتواند به طﺮز تفﮑﺮ غلط هم ﻣنتهﯽ شود … ﻣﻦ ﻗبﻼً ايﻦ تشبيه را کﺮدهام که وﻗتﯽ يﮏ فﺮد وارد ارگانهای حﮑوﻣتﯽ ﻣﯽشود
حاکم را ﻣﯽ دهد اﻣا ايﻦ هم خصلت پوينده دارد .يعنﯽ ايﻦ طور نيﺴت که يﮏ خدای آﻣﺮيﮑايﯽ آن
ﻣثﻞ ايﻦ است که کنﮑور ورود به طبقه
ِ
باﻻ نشﺴته و بﺮای کانديداهای ﻣختلﻒ نمﺮه ﻣﯽ دهد .ﻣﺴئله خيلﯽ ديناﻣيﮏ تﺮ از ايﻦ حﺮفها است .ﻣﻦ گاهﯽ از ﻗياس استفاده ﻣﯽکنم تا
جوانب ﻣهمﯽ از واﻗعيت را به ﻣخاطب بفهمانم اﻣا نبايد واﻗعيت را به طور عاﻣيانه به ﻗياسها تقليﻞ داد .در کﻞ نبايد ﻣﺴئله را بﺮای
خودﻣان عاﻣيانه کنيم .ﻣا بايد پيچيدگﯽ واﻗعيت را درک کنيم و بتوانيم همان طور که هﺴت به ديگﺮان هم بفهمانيم«.
آواکيان در ﻣقاﻟه ای ديگﺮ به نام "راهﯽ بﺮای درک رويدادهای جاری" – ژوئﻦ  2005نيز تﺄکيد ﻣﯽ کند که »تضادهای بﺴيار حادی
حاکم" روبﺮو نيﺴتيم
در جاﻣعه و در درون طبقه حاکم وجود دارد که به طور کاﻣﻞ تﺤت کنتﺮل هيﭻ کس نيﺴت .ﻣا با يﮏ "کميتهٔ طبقهٔ
ِ
که همه آن باﻻ نشﺴتهاند و شي ِﺮ ﻟوﻟههای سياسﯽ را باز و بﺴته ﻣﯽکنند .اﻟبته کاربدستان سياسﯽ سعﯽ ﻣﯽکنند ايﻦ کار را بﮑنند اﻣا
حاکم و به طور کﻞ در جاﻣعه هﺴتند که با
ديناﻣيﮏ اساسﯽ چيز ديگﺮی است و نه کار ايﻦ سياسﯽ کاران .نيﺮوهای ﻣتفاوتﯽ درون طبقهٔ
ِ
يﮑديگﺮ سﺮ شاخ اند .ايﻦ وﺿعيت فشار عظيمﯽ بﺮ روی انﺴجام کانونﯽ که تا اﻣﺮوز وجود داشت ﻣﯽ گذارد .آنها در تﻼش هﺴتند تا از
طﺮيق نزاع های بﺴيار ،ﻣجددا ً آن را حدادی کنند .ﻣا با يﮏ گﺮوه بندی ﻣنﺴجم که کوشش ﻣﯽ کند چنيﻦ کاری را انجام دهد ﻣواجه
نيﺴتيم بلﮑه بﺮ بﺴتﺮ ايﻦ دورهٔ گذار بزرگ که پتانﺴيﻼ دارای بﯽنظمﯽهای عظيم است ،ايﻦ گﺮوه بندی ها تﻼش ﻣﯽ کنند از طﺮيق نزاع
و کشمﮑش يﮏ ﻣﺮکز و اجماع جديد حاکميت را شﮑﻞ دهند - «.ايﻦ دو ﻣقاﻟه در سايت حزب کمونيﺴت ايﺮان ) ﻣارکﺴيﺴت – ﻟنينيﺴت –
ﻣائوئيﺴت( ﻗابﻞ دستﺮس اند.

