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 -چرا انتخابات ایتالیا خبر بد ی برای جهان است و د رباره آنچه می د انید ؟

بیانیه انقالب :اوضاع کنونی و وظایف ما
ایجاد قطب بند ی مساعد و باز کرد ن راه انقالب کمونیستی
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
بخش اول
جمهوری اسالمی باید برود و این ضرورتی است که باید
پاسخ بگیرد  .اما این که این رژیم چگونه و توسط چه کسانی
سرنگون خواهد شد و جای آن را چه حکومتی خواهد گرفت،
روشن نیست .د و رشته تضاد د ر هم تنید ه اند و به نقطۀ جوش
رسید ن آن ها ،موجود یت جمهوری اسالمی را به طور جد ی
تهد ید می کند :
همگانی
شعار
ر
د
که
م
مرد
اکثریت
با
اسالمی
جمهوری
یکم ،تضاد
ِ
«مرگ بر جمهوری اسالمی» د ر خیزش د ی ماه  1396د ر سراسر کشور
طنین افکند و د وم ،تضاد آن با امپریالیسم آمریکا که د ر برنامۀ رژیم
ترامپ/پنس برای بی ثبات کرد ن و د ر نهایت سرنگونی جمهوری اسالمی
فشرد ه می شود .
جمهوری اسالمی د ر تالش است تا به هر وسیله (از جمله کود تای
نظامی) نیروهای د رون خود را یکد ست کرد ه و با سرکوب خشونت بار،
تود ه های مرد م را ساکت کرد ه و عد ه ای از آنان را گوشت د م توپ خود
د ر مقابله با تهد ید ات خارجی ،از جمله برنامۀ رژیم ترامپ کند  .از طرف
د یگر ،رژیم ترامپ هم تالش می کند مقاومت و مبارزۀ تود ه های مرد م
علیه جمهوری اسالمی را ذخیرۀ نقشه اش برای تغییر رژیم و محکم کرد ن
جای پای خود د ر ایران و خاورمیانه کند  .چنانچه هریک یا هرد وی این ها
(جمهوری اسالمی و امپریالیسم آمریکا) ،بتوانند عد ه ای از تود ه های مرد م
را د نباله رو و گوشت د م توپ پیشبرد نقشه و سیاست های خود کنند ،
نتیجۀ آن هیچ نخواهد بود مگر وضعیتی شبیه لیبی کنونی ،عراق کنونی،
سوریه کنونی ،البته با ویژگی های «ایرانی» .جمهوری اسالمی و امپریالیسم
آمریکا هر د و ارتجاعی هستند و با وجود د شمنی با یکد یگر د ر تحمیل
ستم و استثمار غیرقابل تحمل بر اکثریت مرد م ایران ،اتحاد د ارند و نه
افتراق.
د ر رابطه با سرنگونی جمهوری اسالمی د و جاد ه ممکن و نمایان است:
یکم ،سرنگون شد ن جمهوری اسالمی از «بیرون» توسط امپریالیسم
آمریکا و نیروهای وابسته به آنچه د ر د اخل همین رژیم و چه د ر خارج از
آن .د وم ،سرنگونی جمهوری اسالمی از پایین توسط مرد می آگاه به ماهیت
این رژیم و جناح های مختلف آن و همچنین آگاه به ماهیت امپریالیسم
آمریکا و امپریالیست های د یگر مانند روسیه ،چین ،اتحاد یه اروپا و ژاپن.
آزاد ی نیروهای انقالبی کمونیست و همچنین نیروهای چپ و آزاد یخواه،
کار روی جاد ه یا امکان د وم و باز کرد ن این راه از میان پیچ و خم ها و
چالش های بزرگ سیاسی است .د ر این مورد آزاد ی به معنای د اشتن
امکان و فرصت تعیین جهت تکامل جامعه به سمت مثبت است .پاسخ
به این ضرورت ،تنها امکان پرهیز از آیند ه ای هولناک تر از آنچه امروز
مرد م تجربه می کنند و باز کرد ن راه به سمت آیند ه ای بنیاد ا متفاوت و
رهایی بخش است .تا آنجا که به وظیفه مرکزی ما کمونیست ها مربوط
است ،امروز با پاسخ د اد ن به این ضرورت است که راه یک انقالب
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واقعی یعنی انقالب کمونیستی د ر ایران باز خواهد شد .
باز کرد ن راه جاد ه د وم :آگاهی سیاسی کیفیت ًا باالتر و جنبشی انقالبی
حول گسل های هفت گانه

باز کرد ن راه جاد ه د وم د ر گرو پاسخ به د و ضرورت است:
یکم تد ارک ذهنی :راه اند اختن جنبش مبارزه و مقاومت علیه جمهوری
اسالمی بر اساس یک آگاهی سیاسی انقالبی و همگانی حول د رک صحیح
از د وست و د شمن و حول مهم ترین گسل های اقتصاد ی و اجتماعی و
سیاسی این سیستم .با تحلیل علمی از ساختارهای ستم و استثمار حاکم
د ر ایران و اوضاع کنونی می توان د ریافت که هفت خواست همگانی را
باید د ر میان مرد م گسترش د اد و آگاهی عمیقی نسبت به ریشه های آن را
د ر سطح جامعه گستراند  .این خواست ها عبارتند از )1 :توقف جنگ های
ارتجاعی جمهوری اسالمی د ر خارج از کشور  )2توقف بیکاری و فقر
 )3توقف ستم بر زن  )4توقف ستم گری ملی علیه ملل غیر فارس )5
توقف نابود ی محیط زیست  )6توقف د خالت د ین د ر د ولت و  )7توقف
استبد اد و سرکوب سیاسی .این ها گسل های هفت گانه ای هستند که
کارکرد جمهوری اسالمی وابسته به آن ها است و قاد ر به د ست کشید ن
یا حل هیچ یک از این ها نیست .همگانی شد ن آگاهی و مبارزه و مقاومت
حول این هفت گسل ،صف مرد م را نه فقط علیه جمهوری اسالمی بلکه
علیه هر شکل از مانور د هی سیاسی و اید ئولوژیک نیروهای ارتجاعی و
امپریالیستی تقویت می کند  .شعار اصلی و چارچوب چنین جنبشی باید
ضد یت با امپریالیسم و جمهوری اسالمی باشد  .زیرا هر د وی آن ها به
لحاظ اجتماعی نیروهایی تاریخاً منسوخ و کهنه هستند  .هر د وی آن ها،
نظام اقتصاد ی و اجتماعی و فرهنگی ستمگرانه و استثمارگرانۀ سرمایه د اری
را د ر شکل های مختلف نمایند گی و به مرد م ایران و خاورمیانه و جهان
تحمیل می کنند .
د وم ،د ر شرایط کنونی ،سؤال مرکزی این است« :کد ام بد یل سیاسی و
اقتصاد ی و اجتماعی د ر مقابل جمهوری اسالمی قاد ر است و می تواند به
رهایی مرد م منجر شود ؟ » د ر نتیجه ،نپرد اختن به این واقعیت که تنها
بد یل کیفیت ًا و بنیاد ا ً متفاوت فقط یک جمهوری سوسیالیستی نوین
است و تنها راه تحقق آن انقالب کمونیستی است د ر واقع خالی گذاشتن
مید ان برای بازسازی د ولت د یکتاتوری بورژوازی د ر شکل های د یگر است.
پس وظیفۀ عمد ۀ ما کمونیست ها حتا د ر رابطه با باز کرد ن جاد ه د وم این
است که آگاهی د ر مورد این بد یل و نقشه راه آن ،د ر گسترد ه ترین مقیاس
حول آن آگاه و متحد
د ر میان تود ه ها تبلیغ و ترویج شود و مرد م بیشتری
ِ
و سازمان د هی شوند  .بد ون گسترش تعد اد تود ه هایی که به کمونیسم
می پیوند ند و توسط حزب د ر راه انقالب کمونیستی سازمان د هی می شوند ،
هرگز نمی توان هیچ جنبشی را تبد یل به جنبشی برای انقالب یا جنبشی
راد یکال کرد  .د و سند مانیفست و برنامه انقالب کمونیستی د ر ایران
و پیش نویس قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین ایران،
تکیه گاه همیشگی ما د ر پیشبرد این وظیفه اند .
مرد می که د ر چهل سال گذشته از رهبران و سخنگویان واقعی خود

(کمونیست های انقالبی) محروم بود ه اند و به طور مکرر توسط جناح های
اصول گرا و اصالح طلب بازی د اد ه شد ه و عاد ت کرد ه اند تا از میان
«بد و بد تر» (از میان طیفی از شکنجه گران و ستمگران خود ) یکی را
انتخاب کنند  ،د ر صحنۀ پرآشوبی که توسط جنگ ساالران متعد د اشغال
می شود  ،د ست به انتخاب د رستی نخواهند زد  .سران جمهوری اسالمی و
عنوان خطر «سوریه ای شد ن» ایران به د نبال واد ار
اید ئولوگ های آن ،تحت
ِ
کرد ن مرد م به همد ستی با حکومت هستند  .اما تنها راه برای «سوریه ای»
نشد ن ایران ،مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی است و هرگز نباید
این واقعیت را فراموش کرد که جمهوری اسالمی و رژیم بشار اسد د ست
د ر د ست د اعش و د ولت های خاورمیانه و قد رت های امپریالیستی مانند
آمریکا و روسیه  ،از عوامل به راه افتاد ن جنگ د اخلی د ر سوریه و نابود ی
این کشور و فالکت مرد م آنجا بود ه است.
با وجود آن که کارگران ،حاشیه نشینان ،زنان ،کشاورزان ،مرد م
کرد ستان و اعراب خوزستان و د انشجویان و د یگر اقشار مرد م به شکل ها
و د ر سطوح مختلف د ر جوش و خروش علیه جمهوری اسالمی هستند
اما هنوز صد ای واقعی و متحد خود را که منطبق بر منافع کوتاه مد ت
و د رازمد تشان باشد نیافته اند  .شعارها و خواست ها و مطالباتِ قشرهای
مختلف مرد م د ر اکثر مبارزات امروز ،محد ود به ستم و جنایتی است که
علیه خود شان شد ه است .کارگر برای منافع و مطالبات خود ش اعتصاب
می کند  ،زنان مبارزه علیه حجاب اجباری را به مسائل د یگر گسترش
«مال
نمی د هند  ،مالباختگان و حاشیه نشینان د ر محد ود ه «حق خود »،
ِ
از د ست رفتۀ خود » و «مسکن خود » می مانند  .اگر چه خیزش د ی ماه
فرود ستان یک نقطۀ عطف د ر مبارزات مرد م بود و با شعارهای «مرگ بر
جمهوری اسالمی»« ،مرگ بر خامنه ای» و شعار بسیار مهم «اصالح طلب،
اصول گرا د یگه تمومه ماجرا» و شعارهای مربوط به خصلت اسالمی این
رژیم ،سطح سیاسی مبارزات مرد م را ارتقا د اد و کیفیتی نوین به آن
بخشید اما این کیفیت هرگز برای مواجهه با چرخش ها و آشوب های
سیاسی بی سابقه که د ر راه است کافی نیست.
مسئله این است تود ه های مرد م نیاز به د رک این واقعیت د ارند که
همۀ مصائب و رنج های امروز از یکجا سرچشمه گرفته و جملگی ریشه
د ر شیوۀ تولید ی سرمایه د اری د ارند  .فقط با د اشتن این آگاهی است
که د ر می یابند د ر پشت وعد ه ها و شعارها و سیاست نیروهای سیاسی
گوناگون ،منافع چه طبقه ای خوابید ه است .فقط با د اشتن این آگاهی،
مرد م عمیقاً خواهند فهمید که نه فقط جمهوری اسالمی بلکه هر رژیمی
که آمریکا با تکیه بر امثال مجاهد ین و سلطنت طلبان یا د یگران به قد رت
برساند  ،هرگز قاد ر به حل مسئلۀ فقر و بیکاری ،ستم ملی و ستم بر زنان،
فاجعه نابود ی محیط زیست ،گسترش جنگ های ویرانگر خاورمیانه و غیره
نخواهند بود  .زیرا همان گونه که جمهوری اسالمی بر اساس معیارها و
چارچوب ها و ضرورت های نظام سرمایه د اری و طبقات سرمایه د ار د اخلی
و خارجی حرکت می کند  ،این نیروهای سیاسی تحت حمایت امپریالیسم
آمریکا نیز چنین هستند  .سرمایه د اری د ر مقیاس جهانی مرتباً بر ابعاد
بیکاری و فقر خواهد افزود  .د ر واقع ،د ر د ورۀ کنونی سرمایه د اری جهانی،
گسترش بیکاری را «معد ن طال» برای کسب حد اکثر سود آوری خود
می د اند  .با رشد فن آوری تولید  ،د ر د ه سال آیند ه د ر سطح جهان ،نزد یک
به صد میلیون نفر بیکار خواهند شد  .وعد ه های سران جمهوری اسالمی یا
اپوزیسیون های بورژوایی جمهوری اسالمی که مد عی «اصالح وضع اقتصاد
و رفع بیکاری» هستند  ،فریبکاری محض و مطلقاً د روغ است .د ر این
د وره نه فقط د ر ایران بلکه د ر سراسر خاورمیانه و حتا د ر کشوری مانند
آمریکا ،سرمایه بیشتر از هر جا سود آوری خود را د ر معامالت امالک
و برج سازی و مالسازی و «د بی» سازی و د ر سود اگری مالی جستجو
می کند  .زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری و سد سازی و از بین

برد ن آب های زیرزمینی و نابود ی محیط زیست توسط صاحبان قد رت د ر
ایران ،د زد ی و اختالس و بلعید ه شد ن پس اند ازها و بیمه های بازنشستگی
مرد م و حتا خورد ه شد ن سرمایه د ارهای کوچک تر توسط سرمایه د اران
بزرگ بخشی از یک روند بین المللی است که تحت حاکمیت جمهوری
اسالمی به تبهکارانه ترین شکل به صحنۀ عمل د ر می آید .
رژیم های جمهوری اسالمی و ترکیه و عربستان برای بقاء خود د ر
جنگ های ارتجاعی خاورمیانه د رگیر هستند اما این اجبار از کارکرد نظام
سرمایه د اری جهانی سرچشمه می گیرد و به طور خاص د ر د ورانی هستیم
که قد رت های امپریالیستی از هر نیروی ارتجاعی د ر منطقه برای پیشبرد
رقابت های خود با قد رت های امپریالیستی د یگر استفاد ه می کنند .
ستم بر زنان و نیمه انسان شمرد نش آنچه از طریق حجاب اجباری و
قانون شریعت یا ممنوع کرد ن حق سقط جنین و یا بیگاری از کارگران
زن به شکل د ستمزد و شرایط کار نابرابر (به ویژه د ر شرایطی که د ر
مقیاس جهانی ،استثمار پرولتاریا هرچه بیشتر استثمار زنان است) بخشی
از سوخت و ساز نظام سرمایه د اری است .رهایی زنان د ر چهارچوب هر
شکلی از نظام و د ولت سرمایه د اری امکان ناپذیر است.
رژیم جمهوری اسالمی و هیچ یک از مخالفان آن که وابسته به قد رت های
امپریالیستی هستند  ،هرگز قاد ر به محو و ریشه کن کرد ن ستم گری ملی
علیه ملل غیر فارس د ر ایران نخواهند بود  .د ولت طبقات استثمارگر د ر
ایران ،فقط بر سلسله مراتب طبقاتی بنا نشد ه است .بلکه بر اساس برتری
ملت فارس و ستمد ید گی ملل غیر فارس (و امروز ستمد ید گی مهاجرین
افغانستانی) نیز بنا شد ه است .ساختار ستمگری ملی ،صرفاً با تغییر رژیمی
که آن را اد اره می کند از بین نخواهد رفت – همانطور که با تغییر رژیم
شاه به رژیم جمهوری اسالمی نیز از بین نرفت.
روند نابود ی محیط زیست که د ر جمهوری اسالمی تبد یل به روند
کشتار هر روزۀ مرد م شد ه است ،هرگز توسط نیروهایی که امروز کابینۀ
ترامپ/پنس به عنوان بد یل د ر مقابل جمهوری اسالمی روی میز قمار
خاورمیانه ایِ خود می گذارد  ،متوقف نخواهد شد  .حتا خود ِ ترامپ منکر
این واقعیت است که محیط زیست د ر حال نابود ی است و شواهد غیرقابل
انکار د انشمند ان محیط زیست را «د روغ پرد ازی» می خواند .
رژیم جمهوری اسالمی هرگز آزاد ی سیاسی مخالفان و آزاد ی اعتراض و
اعتصاب و تشکل و آزاد ی اند یشه را تحمل نکرد ه است و هر رژیم بورژوایی
د یگری که بر جای آن بنشیند  ،بر همین منوال رفتار خواهد کرد  .زیرا
الزامات سرمایه د اری د ر کشوری مانند ایران که به صورت تبعی د ر نظام
سرمایه د اری جهانی سازمان یافته و تحت هژمونی اراد ۀ سیاسی و اقتصاد ی
این نظام جهانی است همیشه گرایش به ساختارهای سرکوب امنیتی و
انتخاباتی جمهوری اسالمی
نظامی و استبد اد د اشته است .فرآیند های
ِ
که «د موکراسی» نامید ه می شود  ،د ر اصل د موکراسی برای «خود ی»ها
است و تا آنجا که به مرد م ربط پید امی کند صرفاً برای منفعل کرد ن آنان
و برد ن انرژی حاصل از تضاد شان با این رژیم به د رون مجاری خود این
سیستم بود ه است .هر رژیم بورژوایی د یگر که بر جای جمهوری اسالمی
بنشیند  ،رفتار مشابهی خواهد د اشت .عالوه بر این د ر د وره کنونی تنها
ابرقد رت جهان (آمریکای د ر حال سراشیب) همه جا رژیم های فاشیستی را
تشویق می کند و ضد یتش هم با جمهوری اسالمی نه بر سر «حقوق بشر»
است و نه بر سر اینکه به مخالفین اجازۀ مخالفت نمی د هد .
باالخره این که ،موجود یت رژیم جمهوری اسالمی به اد غام د ین و
د ولت وابسته است .اما حتا رژیم شاه ،هرگز نه می خواست و نه می توانست،
د خالت د ین د ر اد اره جامعه را کنار بگذارد  .هیچ یک از نیروهای
اپوزیسیون بورژوایی و وابسته به نظام سرمایه د اری جهانی و قد رت های
مختلف امپریالیستی ،هرگز قاد ر به اعمال جد ایی کامل و واقعی د ین
از د ولت نخواهند بود هرچند که بعضاً به علت نفرت مرد م از حکومت
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اسالم گرا ممکن است ،د ر ظاهر و به طور صوری به اید ۀ جد ایی د ین از
د ولت ،امتیاز بد هند .
امروز نیروهایی مانند مجاهد ین که خود را مروج «اسالم واقعی»
می د انند حجاب را نشانۀ تحقیر و برد گی زن نمی د انند و هیچ اعتقاد ی
به بررسی علمی (یعنی ماتریالیستی تاریخی) حجاب و مقام آن د ر تاریخ
به عنوان نماد فرود ستی زن ند ارند و اساساً بر حسب «ایمان» به خد ایی
که موجود نیست جلو می روند  .همگی این گونه نیروها د رست مانند
اصالح طلبان و اصولگراهای حکومتی عمیقاً اعتقاد د ارند که «انسجام
اجتماعی» بد ون استفاد ه از د ین د ر اد اره جامعه ممکن نیست .هر چند
که هر یک ممکن است سلیقه های متفاوتی د ر اعمال د ین و د ین گرایی
د اشته باشند .
اتحاد بزرگ :مبارزه حول تک تک این گسل ها توسط همۀ قشرهای مرد م

گسل های هفت گانه ،گسل های مجزای یک نظام واحد هستند و
جابه جایی و حرکت د ر آن ها بر حرکت گسل های د یگر تأثیر می گذارد .
بنابراین همه باید برای توقف همۀ این ها مبارزه کنیم .علت فقر ،شکاف
طبقاتی د ر شیوۀ تولید سرمایه د اری است که بر هر لحظه از حیات جامعه
حاکم است .همین شیوۀ تولید ی است که هیزم بیار آتش ستم بر زن،
نابود ی محیط زیست و جنگ های ارتجاعی و امپریالیستی است .همۀ
کسانی که روی هر یک از این گسل ها نشسته اند و لبه های تیز آن جسم
و جانشان را ُمثله و زند گی را برایشان رنج آور می کند  ،باید همراه با
سایر قربانیان این سیستم علیه هر شکل از جنایت های رژیم و سیستم
سرمایه د اری عکس العمل نشان د هند  .نباید فقط گفت «می میرم حقمو
پس می گیرم» .باید گفت« ،می میریم ،حق همه رو پس می گیریم» .فقط
با این رویکرد به مبارزه است که می توانیم به واقع شعار «ما همه با هم
هستیم» را عملی کنیم .این اتحاد آن قد ر حیاتی و عاجل است که باید
شعارهای مخصوص آن د ر سراسر ایران طنین افکن شوند :
«زن ،کارگر ،د انشجو اتحاد اتحاد !»،
«بلوچ ،عربُ ،کرد و ترک برای یک انقالب»،

«فقر ،حجاب ،اختالس آماج یک پیکارند  /خامنه ای و ترامپ ُمجری
استثمارند ».
د شمن مرد م خانگی و خارجی ند ارد ! جمهوری اسالمی و آمریکا هر د و
د شمن اند !

شمن د شمن من ،د وست من
د ر این مبارزه هرگز نباید فکر کرد «د ِ
است» .چنین نیست و همان قد ر که جمهوری اسالمی د شمن مرد م است،
امپریالیسم آمریکا و د یگر قد رت های امپریالیستی هم د شمن تاریخی
مرد م بود ه و هستند  .اگر چه به ظاهر یکی د شمن خانگی و د یگری
د شمن خارجی است اما این ها بخشی از یک نظام واحد جهانی با تمام
تضاد مند یهایش هستند  .فقط کارگران و ستمد ید گان و زحمتکشان و
روشنفکران مترقی و کمونیست های انقالبی د ر سراسر جهان د وستان ما
هستند .
نکته مهم این است که د ر این مبارزه نباید ناسیونالیست و «بومیگرا»
بلکه باید انترناسیونالیست (جهان وطن) باشیم؛ به این معنا که مرد م
سرزمین های د یگر را که زیر بمباران و آوارگی و ستم و بهره کشی همین
سیستم سرمایه د اری کشته و آواره می شوند را مرد م خود مان بد انیم .همه
ما برد گانی هستیم که با زنجیرهای یک نظام جهانی ستم و استثمار به
هم پیوند خورد ه ایم و نمی توان فقط زنجیرهای برد گی یکی را شکست
بلکه برای رهایی همگانی باید مبارزه کرد  .به این منظور شعارهای زیر را
باید فراگیر کنیم:
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«جمهوری اسالمی ،ارتش آمریکایی د و روی ارتجاع اند  /خامنه ای و
شمن تود ه هایند »،
ترامپ د
ِ

«د ولت سرمایه د ار با هر شکل و شعاری /نابود باید گرد د »،

«انترناسیونال است نژاد انسان ها»،

«با هر رنگ و زبانی د شمن ارتجاعیم»
محتوای اتحاد میان نیروهای چپ

د ر این اوضاع باید اتحاد هایی با شعار توقف ها و همچنین انقالب طرح
شد ه و شعار سرنگونی فراگیر شود  .ابتکارات گوناگون د ر د عوت به انواع
مبارزات و مقاومت ها و اعتصاب ها علیه هر شکل از اجحاف و ظلم و ستم
جمهوری اسالمی باید اد امه یافته و گسترش یابند  .فرهنگ پیوستن
همگانی به هر مبارزه عاد النه را که موضوع آن خواست های یک قشر
خاص است ،باید رواج د اد  .این رویکرد  ،پایۀ ایجاد اتحاد د ر میان مرد م
است .د ر فرایند مبارزات ،نیروهای مختلف از حامیان سرسخت این رژیم و
اصالح طلبان تا نیروهای طرفد ار امپریالیسم آمریکا وارد صف مبارزات شد ه
و تالش خواهند کرد آماج و هد ف د یگری به این مبارزات القاء کنند  .د ر
اینجا است که آگاهی تعیین کنند ه است و فراگیر کرد ن خواست توقف های
هفت گانه برای ایجاد کیفیتی که منافع فوری و د رازمد ت اکثریت تود ه های
مرد م د ر آن نهفته است ،پایۀ چنین آگاهی ای است.
د ر د وره ای که پیش روی ما است ،ایجاد اتحاد گسترد ه میان تود ه های
مرد م و ممانعت از سمت گیری شان با انواع نیروهای سیاسی ارتجاعی از
د رون یا بیرون این رژیم و با حمایت این یا آن امپریالیست ،وظیفۀ همه
نیروهای کمونیست ،چپ و آزاد یخواه است .ممانعت از سمت گیری با
مرتجعین ،بر مبنای به راه اند اختن جنبش سیاسی گسترد ه و با آگاهی
د ر مورد «د وستان و د شمنان مرد م» و حول گسل های هفت گانه ،اساس
ایجاد اتحاد انقالبی د ر میان مرد م و د ر میان نیروهای چپ است .هرچه
د ر این وظیفه تأخیر شود  ،د ر آیند ه ای که د ور نیست ،بخت چرخاند ن
اوضاع به سمت مثبت کمتر خواهد بود  .تالش برای ایجاد اتحاد میان همه
نیروهای سیاسی اپوزیسیون چپ که ضد تمامیت جمهوری اسالمی و همۀ
قد رت های امپریالیستی هستند بر اساس این محتوا نیز جزئی از وظایف
این د وران است .حتا اگر یکی از جنبش های اجتماعی مانند اعتصاب های
کارگری یا جنبش زنان خیابان انقالب یا حرکت سراسری معلمان کشور
تریبون رسای این هفت گسل بشوند یا هنگامی که خیزشی مانند خیزش
د ی ماه به راه می افتد تا فریاد خروشان این هفت گسل باشد  ،این کیفیت
سیاسی این بخت را د ارد که وسیعاً و موج وار د ر کل جامعه عمومیت بیابد .
مقابله با سرکوب

ما د ر این مبارزه هرگز نباید از قد رت سرکوب د شمن بهراسیم اما
هم زمان باید بر اساس نقشه بلند مد ت حرکت کنیم .هرگز نباید به
سالح سرکوب رژیم کم بها د اد  .طول عمر جمهوری اسالمی عمد تاً مد یون
سرکوب بود ه است .برای تد اوم مبارزه باید هسته های مخفی مبارزین آگاه
(همان آگاهی که د ر این بیانیه تشریح شد ه است) د ر هر شهر و محله و د ر
میان کارگران ،معلمان ،زنان ،وکال و د انشجویان د رست شود  .این روش،
هستۀ مستحکم د ر مقابله با سرکوب است .اما بر اساس این هسته مستحکم
باید تریبون مرد م علیه سرکوب امنیتی را د ر میان وکال ،هنرمند ان و
ورزشکاران مرد می تقویت کرد  .آنان باید بد انند که اگر با سرکوب جنبش
مرد م مقابله نکنند و د ر این امر محافظه کاری کنند  ،آیند ۀ تاریکی حتا د ر
انتظار آن هایی است که می خواهند بد ون «د خالت د ر سیاست» سر خود
را به «کار فرهنگی و مد نی» گرم کنند  .هرچه جنبش تود ه های مرد م ،بر
مبنای آگاهی سیاسی و اجتماعی که د ر این بیانیه آمد ه است ،آزاد انه تر

رشد کند  ،د ست عوامل حکومتی و امپریالیستی د ر توطئه چینی کوتاه تر
خواهد شد .

بخش د وم
آماد گی برای جنگ های د رهم برهم و د ور نگاه د اشتن مرد م از تبد یل
شد ن به سربازان جنگ ساالران اسالم گرا یا امپریالیستی

اوضاع سیال و چرخش های تند آن غیرقابل پیش بینی است و «خط
پایان» ممکن است خیلی سریع از راه برسد  .یکی از اسناد پایه ای حزب
ما به نام استراتژی راه انقالب مصوب پلنوم د هم کمیته مرکزی حزب،
ارد یبهشت (1396د ر د ست انتشار) می گوید :
برای آنکه د ر وضعیت اکثریت مرد م این کشور تغییری بنیاد ین صورت
بگیرد  ،رژیم جمهوری اسالمی و کلیت د ولت طبقۀ سرمایه د ار که این رژیم
اسالمی مد یریت ،نگهبانی و حفاظت آن را بر عهد ه د ارد باید از طریق یک
انقالب واقعی سرنگون شود  .این تنها راه خالص شد ن از شکاف طبقاتی،
بیکاری و فقر ،برد گی و فرود ستی و تحقیر زنان ،تحت ستم بود ن ملل غیر
فارس ،فوق استثمار مهاجرین افغانستانی ،نابود ی خطرناک محیط زیست،
سرکوب علم و هنر و ترویج تاریک اند یشی ،سرکوبِ آزاد ی بیان و اند یشه و
شکستن قلم روشنفکران آگاهگر و هزاران مصائب د یگر است .برای انقالب
ِ
واقعی باید د ولت طبقۀ استثمارگر سرمایه د ار سرنگون شد ه و د ولتی
جایگزین آن شود که زیربنای اقتصاد ی و تمام روابط اقتصاد ی و سیاسی
را تغییر د اد ه و نظا ِم اجتماعی نوینی را بر اساس از میان برد ن تمایزات
طبقاتی ،روابط تولید ی متکی بر استثمار ،روابط اجتماعی ستمگرانه و افکار
کهنه سازمان د هد .
د ست یافتن به چنین هد فی مستلزم جنگ انقالبی است .د ر صورت
به راه افتاد ن جنگ های د رهم برهم مانند آنچه د ر لیبی و سوریه و عراق
شاهد آن هستیم ،د ر د رجه اول و به صورت تعیین کنند ه باید تود ه های
مرد م به ویژه جوانان را د ر مورد ماهیت همه مرتجعین د ر صحنه ،علیه
همه جنگ ساالران (اعم از جمهوری اسالمی یا آمریکا و نیروهای وابسته
به آمریکا) آگاه و بسیج کنیم و بر اساس این آگاهی ،تعهد و سازمان د هی
برای آغاز جنگ انقالبی د ر مقابل جنگ های ارتجاعی را به وجود آوریم.
این آماد گی علیه جنگ های ارتجاعی ،د ر وهلۀ اول عمد تاً از طریق کار
سیاسی و تد ارک سیاسی-فکری پیش می رود .
جنگ انقالبی ،یک جنگ د رازمد ت است که نیروهای آن به مرور زمان
از کوچک به بزرگ و از مبتد ی به ماهر تبد یل می شوند  .جنگ انقالبی
برای پیش برد ن عمل نظامی اش ،برای تأمین غذا و اطالعات و برای فضای
قانون عام
مانور و جنگ و گریز خود وابسته به تود ه های مرد م است.
ِ
این جنگ که باید طبق آن عمل کرد «حفظ نیروهای خود ی ،نابود ی
نیروهای د شمن» است .طبق این اصل ،هرگز نباید د ر آغاز جنگ با
نیروهای قوی و متمرکز د شمن د ر مناطق مطلوب و مورد نظر د شمن
مواجه شد زیرا موجب د ر هم شکسته شد ن سریع نیروهای انقالبی کوچک
و مبتد ی خواهد شد  .طوالنی تر شد ن جنگ انقالبی موجب رشد آگاهی
ما از قوانین این جنگ و شناخت بیشتر از د شمنان حاضر د ر صحنه و
باال رفتن مهارت هایمان خواهد شد  .مهم تر از همه اینکه باید روزبه روز
بر تعد اد جوانانی که به این جنگ می پیوند ند افزود ه شد ه و شبکه های
حمایتی تود ه ای که د ر شهرهای کوچک و بزرگ به آن متصل می شود ،
رشد و گسترش یابد  .جنگ ما مانند خیزش د ی ماه ،به طور غیرمتمرکز و
خاص
از نقاطی می تواند آغاز شود که قوای د شمن متمرکز نیست .قانون
ِ
ِ
جنگ انقالبی«تبد یل شد ن از نیروی کوچک و محد ود به نیروی بزرگ
و قوی است» و رسید ن به موقعیتی که بتواند قوای نظامی و د ِ
ولت د شمن
را کام ً
ال د ر هم شکسته و نابود کند .

انقالب باید توسط تود ه های آگاه و سازمان یافته و تحت رهبری حزب
پیشاهنگ پیش برد ه شود  .استراتژی جنگ انقالبی ،باید با اتکا به تود ه ها
و با پشتوانهٔ تود ه ای آغاز شد ه و به گونه ای پیش برود که مرتباً خصلت
تود ه ای آن افزایش یابد .
این جنگ به طور ناموزون تکامل خواهد یافت .به این معنا که به صورت
یک د ست و منسجم و د ر یک لحظه ،د ر همه مناطق کشور آغاز نمی شود و
تکامل نمی یابد  .تکامل ناموزون د ر عین حال به معنای آن است که جنگ
انقالبی برای یک د ورهٔ استراتژیک نمی تواند د ارای مرکز ثقل ثابتی باشد .
اصل
اساس
سازمان جنگ بر
سازمان د اد ِن حزب ،تشکالت تود ه ای و
ِ
ِ
ِ
«تمرکز استراتژیک و عد م تمرکز تاکتیکی» است .این به معنای وجود یک
خط و فرماند هی واحد (از جمله نقشه ای که جنگ را به طور کلی هد ایت
می کند ) ،اما هم زمان تشکالت محلی نسبتاً مستقل با جبهه های نبرد
ناموزون جنگ ،نیروی انقالبی باید
نسبتاً مستقل است .طبق قانون رشد
ِ
د ر مناطقی که جنگ انقالبی جریان ند ارد  ،د شمن را به لحاظ سیاسی به
ِ
تحرک د ائم باشد و چنین تحرکی
چالش بگیرند  .نیروی انقالبی باید د ر
فقط با گسترش د ائمی پایهٔ تود ه ای و سازمان د هی مخفی د ر میان تود ه ها
ممکن است.
فرازها و موفقیت ها هرگز نباید موجب هیجان زد گی و فرود ها و
شکست ها هرگز نباید موجب از کف د اد ن اعصاب استراتژیکمان شود  .این
اصل انقالبی هم د ر مبارزۀ سیاسی صاد ق است و هم د ر جنگ .بنابراین،
رشد جنگ مانند رشد خود حزب و مبارزات سیاسی انقالب ،ناموزون پیش
خواهد رفت و موج وار رشد خواهد کرد  .یعنی پس از آغاز موفقیت آمیز،
جنگ انقالبی همراه با فراز و فرود های نظامی-سیاسی و پیشروی ها و
عقب نشینی ها ،گسترش خواهد یافت.
اعتماد استراتژیک ما به امکان پیروزی د ر این راه ،متکی به چه
واقعیت هایی است؟

اعتماد استراتژیک ما به پیروزی ،پایه های علمی د ارد  .چرا که این
طبقاتی حاکم و امپریالیست ها ،نقطه ضعفی د ارند که هرگز
رژیم و د ولت
ِ
نمی توانند برطرف کنند ؛ آن ها استثمارگر هستند  .حتا وقتی تود ه ها
به د نبال آن ها می افتند و یا خرد ه بورژوازی د ست به سازش سیاسی و
اید ئولوژیک با آن می زند و د ر عمل با آن همکاری می کند  ،د ر این خصلت
تغییری حاصل نمی شود  .آن ها د ر تخاصم طبقاتی ذاتی و همیشگی با
اکثریت کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و زنان و روشنفکران هستند .
این ماهیت ،قابل اصالح نیست .گسل های هفت گانه که شرح آن رفت،
نماد ی از این واقعیت هستند .
اعتماد استراتژیک ما مربوط به خصلت و ماهیت طبقاتی ما است .ما
تود ه های بشریتیم! ما جامعه ای را نمایند گی می کنیم که د ر آن تضاد
اساسی عصر سرمایه د اری که کلیۀ رنج های امروز بشر را تولید می کند از
میان می رود  .به این ترتیب ،نیروی انقالب واقعی و پیشاهنگ کمونیست
آن ،منافع فوری و د رازمد تِ اکثریت مرد م این کشور و سراسر جهان را
نمایند گی می کند  .حتا نیروهای سیاسی که کمونیست نیستند می توانند
با برنامه انقالب کمونیستی برای استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین
نفع
ایران متحد شوند  .زیرا این انقالب و استقرار سوسیالیسم ،به
ِ
طبقات خرد ه بورژوازی نیز هست .متحد ین بین المللی جمهوری اسالمی،
قد رت های ریز و د رشت جهان هستند که خود شان د ر تخاصم طبقاتی با
مرد مشان قرار د ارند  .اما متحد ین بین المللی ما ،کارگران و زحمتکشان و
زنان و خلق های تحت ستم و از همه مهم تر کمونیست های انقالبی جهان
و نیروهای مترقی هستند که خواهان تغییر جهان اند .
علم این
یکی از تعیین کنند ه ترین نقاط قوت ما این است که د ارای ِ
انقالب واقعی هستیم و حزب پیشاهنگی د اریم که با استفاد ه از این علم
(کمونیسم نوین) معضالت و سختی های راه انقالب را بهتر و صحیح تر
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د ید ه و راه حل برای تغییر جهان ارائه می د هد  .د ر واقع بد ون استفاد ه از
این علم ،ارزیابی صحیح از نقاط قوت و ضعف د شمن و نیروهای انقالب
ممکن نیست.
اما نقاط قوت ما به اینجا ختم نمی شود  .د ر زمینۀ جمعیتی ،ما د ارای
ِ
جمعیت هشتاد میلیونی که د ر نتیجۀ رشد
نقطه قوت بزرگی هستیم .یک
سرمایه د اری و اجتماعی تر شد ن تولید  ،د ر سراسر کشور به یکد یگر متصل
شد ه اند  .نیمی از این جمعیت ،زنان هستند که د رگیر د ر همۀ عرصه های
اقتصاد ی و اجتماعی و فرهنگی شد ه و نیروی تحت ستم مضاعفی هستند
که منافع فوری و د رازمد تِ آن ها د ر انجام یک انقالب واقعی است .بخش
مهمی از این جمعیت ،خلق های ملل تحت ستم د ر چهار گوشۀ ایران
هستند که این رژیم تخاصم ویژه ای با آن ها د ارد  .از همه مهم تر این که
اکثریت این هشتاد میلیون ،با وجود این که نظام سرمایه د اری د ر میان
آن ها تمایزات اجتماعی گوناگونی به وجود آورد ه است اما به طور عینی
د ر سرنگون شد ن این د ولت و نظام سرمایه د اری وابسته به سرمایه د اری
امپریالیستی ذینفع هستند .
پهناور بود ن ایران یکی د یگر از نقاط قوت جبهه انقالب است که باید
از آن سود جوییم تا انقالب کمونیستی د ر یک نقطه به انزوا نیافتد  .د ر
این زمینه وجود ملل مختلف تحت ستم د ر چهار گوشۀ کشور ،نقطه قوت
بزرگی برای ما است.
عالوه بر این ها ،ما مرد می د اریم که د ارای تجربۀ طوالنی مبارزه طبقاتی
شورش
از جمله مبارزۀ مسلحانه انقالبی (به ویژه د ر کرد ستان) هستند  .از
ِ
زنان علیه فرمان حجاب اجباری خمینی تا اعتصاب ها و تشکالت کارگری
تا جنبش ها و شورش های د هقانی تا مبارزات علیه ستمگری ملی ،مبارزۀ
عد الت جویانه د ر براب ِر جنایت هایی که جمهوری اسالمی د ر د هۀ شصت
علیه زند انیان سیاسی مرتکب شد  ،مبارزه علیه قلم شکستن ها و اعد ام ها
ِ
سنت خوبِ تن ند اد ن و تسلیم نشد ن به ستم است که د ر این
و . . .یک
کشور جاری بود ه است .از آنجا که جمهوری اسالمی بنا بر ضرورت هایش
ِ
وضعیت حاد و سیاسی قرار د اد ه است ،مرد م د ر ایران
همواره جامعه را د ر
از سیاسی ترین مرد م جهان هستند  .این امر تأثیرات متناقض د اشته اما د ر
مجموع امری مثبت است.
آگاهی تعیین کنند ه است

تد ارک امروزی ما برای آغاز پیروزمند این جنگ انقالبی ،آگاه کرد ن
شمار بزرگی از تود ه های مرد م نسبت به ضرورت این جنگ ،هد ف آن و
نقشۀ راه آن است .جواب به این سؤال که «معضل چیست و راه حل کد ام
است» باید د ر همۀ د قایق مبارزاتمان علیه د شمن ،د ر محتوای کارمان
با تود ه ها و تعلیم و سازمان د هی آن ها ،د ر خصلت حزب پیشاهنگمان و
آموزش ستون فقرات انقالبیون حرفه ای آن حضور د اشته باشد  .مبارزه
برای رشد نیروهای کمونیست انقالبی بر اساس علم کمونیسم نوین و از
این طریق ساختن ستون فقرات و بد نۀ حزب کمونیست ایران (م ل م) و
رشد آگاهی شمار بزرگی از تود ه های مرد م د ر مورد تنها راه حل یعنی
انقالب کمونیستی ،لبۀ تیز و هد ایت کنند ۀ همۀ فعالیت های امروز و فرد ای
ما است .زیرا بد ون وجود جنبش کمونیستی ،د ست یافتن به کمونیسم
غیرممکن است .د ر این فرآیند  ،نقش اسناد پایه ای حزب مانند مانیفست

و برنامه انقالب کمونیست؛ پیش نوین قانون اساسی برای جمهوری
سوسیالیستی نوین ایران؛ استراتژی راه انقالب د ر ایران و از همه
مهم تر کتاب کمونیسم نوین (باب آواکیان) تعیین کنند ه است.
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م)
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هفت توقف بر بستر مبارزه علیه د شمنان د اخلی و خارجی مرد م:
 -1توقف قوانین شریعت و نابود ی د ولت د ینی

اد غام د ین و د ولت جنایت است و د ین مد اری از زشت ترین خصلت های
جمهوری اسالمی است .سرکوب و تحقیر زنان و ال .جی .بی .تی ها ،اد یان
و گرایشات مختلف اعتقاد ی و مسلکی مانند اهل سنت ،بهاییان ،د راویش،
یارسانان و غیره و ضد یت با علم که از قوانین شریعت و ماهیت مذهبی د ولت
سرمایه د اری د ین مد ار د ر ایران بر می خیزد باید متوقف شود  .تود ه های مرد م
نیاز به جسارت طرح شعار واژگون کرد ن حکومت و قانون شریعت و نهاد های
اقتصاد ی-د ینی مثل آستان قد س رضوی یا مؤسسات تبلیغاتی ارتجاعی
مذهبی را د ارند .
 -2توقف رژیم فاشیستی نظامی/امنیتی و استبد اد سیاسی

مجموعۀ د ین مد اری و نظامی/امنیتی بود ن از رژیم جمهوری اسالمی یک
رژیم استبد اد ی فاشیستی میسازد  .حکومت نظامی /امنیتی باید لغو شود .
 -3توقف حجاب اجباری و ستم بر زن

حکومت د ینی زن را برد ه کرد ه و حجاب اجباری هم نشانۀ آن است .هیچ
کس بد ون الغای فرود ستی زن نسبت به مرد  ،رها نخواهد شد  .مبارزه برای
برابری زن و مرد  ،مبارزه همه مرد ان و زنان است .حجاب اجباری ،قوانین
زن ستیز شریعت و به طور کلی همۀ اشکال ستم بر زن باید متوقف شوند .
 -4توقف جنگ های ارتجاعی

شرکت جمهوری اسالمی د ر د رگیری های سیاسی و جنگ های نظامی
سوریه ،عراق ،لبنان و یمن برای محکم کرد ن رژیم خود ش . ،تقویت سلطه اش
بر مرد م ایران و فریب آن ها و معامله با امپریالیست ها است .د خالت .
جنگ افروزی های جمهوری اسالمی د ر منطقه باید متوقف شوند .
 -5توقف فقر ،بی کاری و آوارگی

کار و مسکن یعنی حق حیات .تهاجم جمهوری اسالمی به حق حیات را
نباید تحمل کرد  .تمام ثروت های انباشت شد ه د ر د ست بنیاد ها ،مؤسسات
اعتباری و بانک ها ،و شرکت های متعد د آخوند ی و سپاهی و د ولتی و خصوصی
آن مرد م و نتیجه کار و زحمت آن ها است .روی د یگر سکۀ اختالس ها و
از ِ
د زد ی های جناح ها و شخصیت های مختلف حکومت ،فقر و گرسنگی بخش های
زیاد ی از مرد م ،محرومیت کود کان کار از تحصیل و ورشکستگی و فالکت است.
فقر ،گرسنگی ،بی کاری و آوارگی مرد م تهید ست باید متوقف شود .
-6توقف ستمگری ملی علیه ملل غیر فارس

سرکوب ،تبعیض و ستم علیه ملل غیر فارس ساکن د ر ایران شامل ترک ها،
کرد ها ،ترکمن ها ،عرب ها ،بلوچ ها ،افغانستانی ها و برتری سیستماتیک ملت و
فرهنگ و زبان فارسی بر سایر ملل و فرهنگ ها باید متوقف شود .
 -7توقف روند نابود ی محیط زیست

علت نابود ی محیط زیست د ر نظام سرمایه د اری خود کارکرد این نظام
است و قانون «گسترش بیاب یا بمیر» که ناشی از آنارشی تولید و رقابت
سرمایه های رقیب است .سرمایه د اری مستغالت د ولتی و سپاهی و خصوصی
د ست د ر د ست سرمایه د اری امپریالیستی ،بی وقفه جنگل ها ،ساحل د ریاها
و زمین های کشاورزی را بلعید ه و محیط زیست را به طرز غیرقابل ترمیم
نابود می کند  .د ر رأس این فعالیت های اقتصاد ی ویرانگر خود خامنه ای و سپاه
پاسد اران و آخوند های نمایند ۀ ولی فقیه قرار د ارند  .د ست همۀ این ها باید از
طبیعت ایران و محیط زیست کوتاه شود• .

این بازگشت به د وران «قبل از برجام» نیست،
جنگی د ر راه است!
بیانیۀ حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) د ربارۀ خروج آمریکا از برجام
د ونالد ترامپ روز  18ارد یبهشت  8( 1397مه  )2018طی سخنانی
به طور رسمی قرارد اد برجام را پاره کرد  .این پیمان ،د ر سال 2015
میان ایران و قد رت های امپریالیستی جهان (آمریکا ،اتحاد یه اروپا ،چین
و روسیه) بسته و به تصویب سازمان ملل رسید ه بود  .حضور جان بولتون،
مشاور امنیت ملی آمریکا د ر صحنۀ ابطال برجام بسیار معناد ار بود زیرا
وی سیاست «تغییر رژیم» د ر ایران را د نبال می کند  .اسراییل و عربستان
به سرعت از لغو این قرارد اد حمایت کرد ند  .سه کشور فرانسه ،آلمان و
بریتانیا از این سیاست ترامپ ابراز تأسف و اعالم کرد ند د ر این قرارد اد
باقی خواهند ماند  .جمهوری اسالمی هم گفت ،بد ون آمریکا این قرارد اد
را با  5قد رت د یگر اد امه خواهد د اد .
تا پیش از این ،مقامات ارشد رژیم ترامپ ،عالوه بر موضع گیری و
هشد ار علیه موشک های جمهوری اسالمی و د خالت های آن د ر سوریه
و یمن و لبنان ،رژیم ایران را «د یکتاتوری مذهبی» می خواند ند  .به طور
مثال ،سال گذشته یکی از مشاورین ارشد ترامپ گفت ،علت ضد یت
رژیم ترامپ با هسته ای شد ن ایران آن است که جمهوری اسالمی یک
«د یکتاتوری مذهبی» و معتقد به «آخرالزمان» است و بر اساس این
اعتقاد می تواند د ست به ماجراجویی هسته ای بزند  .اما ترامپ د ر نطق
روز  8مه  2018تأکید خود را بر د خالت ایران د ر ایجاد «بی ثباتی» د ر
خاورمیانه گذاشت و گفت« ،این رژیمی تروریست است که د ر خاورمیانه
هرج و مرج تولید کرد ه و  . . .د سترسی آن به سالح هسته ای خطرناک
است» .
امپریالیسم آمریکا ،همواره جمهوری اسالمی را مانع مهمی د ر حفظ
ساختارهای هژمونی اش د ر خاورمیانه د ید ه است .به طور مثال موجود یت
اسرائیل برای قد رت آمریکا د ر خاورمیانه حیاتی است .اسرائیل از جنگ
د وم جهانی به عنوان بازوی نظامی آمریکا د ر خاورمیانه و شمال آفریقا
ساخته و پرورد ه شد ه است و یکی از ساختارهای کلید ی آمریکا برای
اعمال هژمونی اش د ر این منطقه است .جمهوری اسالمی با حمایت و
تقویت حزب اهلل جبهۀ جنگی علیه اسرائیل د ر لبنان د رست کرد ه و این
امر همواره برای آمریکا غیرقابل قبول بود ه است .عربستان هم از بعد از
جنگ جهانی د وم ،پایگاه مهم آمریکا بود ه است .جمهوری اسالمی د ر
یمن د رگیر د ر جنگ نیابتی با عربستان است.
بنابراین ،رژیم ترامپ ،د الیل زیاد ی برای «تنبیه» و «تغییر رژیم» د ر
ایران د ارد  .اما از این تقابل ،اهد اف بزرگ تری را د نبال می کند و اشتباه
است اگر فکر کنیم با خروج آمریکا از برجام ،اوضاع صرفاً به سیاق قبل از
برجام باز می گرد د  .با به قد رت رسید ن رژیم ترامپ/پنس تغییرات بزرگی
د ر اوضاع جهان به وجود آمد ه است .برای آن بخش از بورژوازی آمریکا
که رژیم ترامپ نمایند ه و سخنگویش است ،مسئلۀ عمد ه «پاره کرد ن
کل روابط و ن ُرم های بین المللی است که
برجام» نیست .بلکه برهم زد ن ِ

«د یپلماسی برجام» نیز د ر چارچوبۀ آن قرار می گرفت .همان طور که پس
از ورود ترامپ به کاخ سفید نوشتیم،
با به قد رت رسید ن رژیم ترامپ/پنس (و د ر صورت د ر
قد رت ماند ن آن) د رگیری جد ید با ایران ،با قواعد ی
کام ً
ال متفاوت از قواعد سابق و «کالسیک» امپریالیسم
آمریکا پیش خواهد رفت .شاید این شُ بهه به میان آید که
سیاست ترامپ بازگشت به همان سیاست د وران جورج
د بلیو بوش د ر سال  2002است که ایران را همراه با عراق
و کره شمالی «محور شرارت» خواند  .اما این شباهت صرفاً
ظاهری است ،زیرا رژیم بوش عمد تاً د ر چارچوب روابط
قد رت ،قواعد و قوانین و نهاد های بین المللی امپریالیستی
که بعد از جنگ جهانی د وم با سرکرد گی خود ِ آمریکا
معماری و بنا شد ه بود حرکت می کرد اما رژیم ترامپ/
پنس د ر حال به چالش گرفتن یک به یک آن ها است و
حتی «ناتو» را که پیمان نظامی میان آمریکای شمالی و
اروپا است بی فاید ه اعالم کرد ه است( .ترامپ و جمهوری
اسالمی ،حقیقت شماره  ،78بهمن )1395
پاره کرد ن برجام یا چرخش تند آمریکا د ر قبال کرۀ شمالی،
حرکت هایی بر بستر یک بازی بزرگ امپریالیستی هستند  .د ر حال حاضر،
رقابت های ژئواستراتژیک و ژئو اکونومیک (رقابت برای د اشتن جای پا د ر
مناطق استراتژیک جهان و کسب نفوذ اقتصاد ی) بی سابقه میان آمریکا
با چین ،روسیه و اتحاد یه اروپا د ر سه محور خاورمیانه ،منطقه پاسیفیک
(اقیانوس آرام) و اوکراین د ر جریان است .رژیم ترامپ/پنس د ر راه مقابله
با چین و روسیه و اتحاد یه اروپا ،جمهوری اسالمی را مانعی برای خود
می بیند و با فشار بر ایران د و هد ف را د نبال می کند  .یکم ،جمهوری
اسالمی د ست از بازی کرد ن و مانور د اد ن د ر شکاف تضاد های میان
این قد رت ها برد ارد و به اصطالح «تسلیم» آمریکا شود یا سرنگون شود .
د وم ،تکلیف اتحاد یه اروپا را روشن کند که آیا می خواهد متحد آمریکا
د ر مقابل چین باشد یا خیر .و د ر مذاکرات هسته ای باکرۀ شمالی ترامپ
به د نبال آن است که اتحاد میان آمریکا و ژاپن و کرۀ جنوبی را محکم
کند و چین را واد ار به تعیین تکلیف کند که آیا با آمریکا علیه قد رت های
بزرگ د یگر مانند روسیه و اتحاد یه اروپا خواهد بود یا با آن ها و د ر مقابل
آمریکا.
بازی بزرگ قد رت های امپریالیستی د ر حال حاضر این گونه د ر حال
گشایش است .این که اوضاع چگونه تکامل خواهد یافت و از چه پیچ و
خم هایی گذر کرد ه و فرجامش چه خواهد بود  ،به عوامل گوناگونی از
جمله انقالب وابسته است .اما د ر کوتاه مد ت گرد اب مهلک خاورمیانه
تند تر خواهد چرخید  .همان طور که پیش از این نیز گفتیم:
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آنچه د ر اعماق و ریشه ها ،سیاست و رویکرد رژیم ترامپ
نسبت به خاورمیانه را شکل می د هد  ،تشد ید رقابت بر
سر کسب هژمونی سیاسی و اقتصاد ی میان قد رت های
سرمایه د اری امپریالیستی بزرگ و همچنین باو ِر این
بخش از هیئت حاکمۀ آمریکا است که فکر می کند اراد ه
آمریکا به شد ت ضعیف شد ه و د ر مقابل ،چین و روسیه
قوی شد ه اند و بنیاد گرایی اسالمی د ل و جرئت پید ا
کرد ه است .باوجود اهمیت خاورمیانه و گذاشتن ایران
و «اسالم راد یکال» د ر تیررس فوری ،ترامپ چین را
شمن استراتژیک اساسی آمریکا می د اند  .او می خواهد
د ِ
محور اتحاد ی با روسیه ایجاد کند تا «اسالم راد یکال» را
شکست د هد اما همچنین قصد د ارد به وسیله آن مانع
از اتحاد استراتژیک چین و روسیه د ر مقابل آمریکا شود .
اما امپریالیسم روسیه هم محد ود یت ها و ضرورت های
خود را د ارد  .پوتین نیز می خواهد حضور نظامی روسیه
را د ر مناطقی که به لحاظ استراتژیک مهم هستند (مانند
خاورمیانه ،اروپا و خاور د ور) تحکیم کند و به ساد گی
نمی تواند فرصت های د یگر مانند اتحاد با چین را بسوزاند .
به یک کالم ،امپریالیسم آمریکا د ر سراشیب است و د ر
مسیر رژیم ترامپ نیز چاه و چاله ها زیاد و فزایند ه .با این
اوصاف ،قد رت و اشتهای تخریب و جنایت های هولناک
د ارد  .جمهوری اسالمی د ر چنین مید ان لغزند ه و گرد اب
تند ی حرکت می کند  .مطمئناً گسترش شکاف های میان
قد رت های امپریالیستی و سرباز کرد ن شکاف های جد ید
(مث ً
ال رویارویی مستقیم آمریکا و اتحاد یه اروپا و تشد ید
تضاد میان آمریکا و چین) ،به جمهوری اسالمی امکان و
فضای مانور برای بقای خود ش را خواهد د اد اما روابط
میان قد رت های امپریالیستی نیز مانند تخته سنگ های
تکتانیک د ر حال جابه جایی است .د ر این صحنه ،فرانسه
می تواند امروز شریک تجاری و «امنیتی» ایران باشد
و فرد ا د ر سمت آمریکا و بریتانیا .روسیه و جمهوری
اسالمی امروز متحد باشند و فرد ا د ر مقابل هم بایستند .
جمهوری اسالمی جبرا ً د ست به قمارهای نظامی و
سیاسی بزرگ خواهد زد تا بتواند بازیگر صحنه بماند  .بر
بستر چنین اوضاعی ،جنگ های نیابتی جمهوری اسالمی
د ر فراسوی مرزها که قرار بود برای ایران «امنیت» به بار
آورد و جنگ را د ر آن سوی مرزها نگاه د ارد  ،به سرعت
و به شد ت می تواند به ضد خود بد ل شود و جنگ های
نیابتی تبد یل به جنگ مستقیم میان د ولت های حامی
جنگ جویان نیابتی شود  .به طور مثال جنگ مستقیم
میان جمهوری اسالمی و ترکیه د ر سوریه و حتی
جنگ مستقیم میان جمهوری اسالمی و ارتش آمریکا.
جنگ های د رهم و برهم ارتجاعی ،روند حرکت سال های
آیند ه منطقه را رقم خواهد زد  .اما به قول لنین ،الزم
نیست جنگ های ارتجاعی ،با نتایج ارتجاعی تمام شوند .
د ر آشوبِ جنگ های ارتجاعی می توان تود ه های تحت
ستم و استثمار که د ر نتیجه تکان های سیاسی بید ار
شد ه اند را تحت رهبری پیشاهنگ کمونیست ،وارد راه
واقعاً رهایی بخش جنگ های انقالبی برای سرنگون کرد ن
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کلیه مرتجعین کرد  .این تنها د ورنمایی است که د ر همه
نقاط د نیا ،از ایران و ترکیه و عراق تا آمریکا و کشورهای
اروپایی راه نجات از فجایعی است که هر روز و هر ثانیه
نظام سرمایه د اری برای هفت میلیارد مرد م د نیا به بار
می آورد  .ترامپ نمایند ه «متعارف» سیستم امپریالیستی
سرمایه د اری آمریکا نیست اما نمایند ه آن هست.
همان طور که رژیم د ینی جمهوری اسالمی هم نمایند ه
«متعارف» یک سیستم سرمایه د اری نیست اما نمایند ه
آن هست .سیستم سرمایه د اری امپریالیستی آمریکا برای
اکثریت مرد م جهان چیزی جز فالکت و وحشت به بار
نیاورد ه است و رژیم ترامپ/پنس د ر همه جوانب آن را
ِ
حکایت حاکمیت  38سال جمهوری
تشد ید خواهد کرد .
اسالمی که بر اساس خفه کرد ن یک انقالب بزرگ ضد
امپریالیستی و ضد سلطنتی د ر ایران به قد رت رسید
و طوق اسارت حکومت اسالمی را بر گرد ن کارگران و
زنان و زحمتکشان و روشنفکران ایران اند اخت نیز به قد ر
کافی روشن است .اکنون این د و رژیم پوسید ه و منسوخ،
می خواهند وارد د ور جد ید ی از تخاصم و کشمکش با
هزینه ها و ویرانگری غیرقابل تصور بشوند  .د ر مقابل
تهاجم رژیم ترامپ/پنس ،جمهوری اسالمی تالش خواهد
کرد د رون خود را یک د ست و متمرکز کند  .اما معلوم
نیست این تمرکز را از چه راهی به د ست خواهد آورد .
«آشتی» جناح ها یا کود تای موفق یا ناموفق عد ه ای از
نظامیان تحت عنوان «شرایط اضطراری»؟ د ر هر حال،
تنازعات د رون رژیم مانند گسلی است که زیر فشارهای
بین المللی می تواند تبد یل به زلزله شود .
رژیم ایران هم چنین تالش خواهد کرد تا تود ه های مرد م
را حول پرچم «د فاع از میهن» د ر مقابل «تهاجم خارجی»
بسیج کند و چنانچه رژیم د ر این امر موفق شود  ،خطر
آغاز جنگی ویرانگر توسط آمریکا چند برابر خواهد شد .
بد ون سرنگون شد ن این رژیم ،هیچ امنیتی د ر کار
نیست .د ر چنین اوضاعی ،شکاف های زلزله خیز طبقاتی،
جنسیتی و ملیتی نیز می توانند به طرز بی سابقه ای فعال
شوند و تود ه های مرد م د ر مقیاسی بزرگ به مید ان
شورش و مقاومت علیه جمهوری اسالمی روی بیاورند  .د ر
این اوضاع حساس و اضطراری ،حضور نیرویی با سیاست و
استراتژی انقالب د ر صحنه ،بزرگ ترین ضرورت تود ه های
مرد م است .مشکالت مرتجعین و امپریالیست ها ،برای ما
کمونیست های انقالبی و اکثریت مرد م ایران ،خاورمیانه
و جهان فقط یک معنا د ارد  :هیچ راه حلی به جز انقالب
موجود نیست .پس باید بر سرعت گام ها د ر آن جهت
افزود  .این پیام را باید بی وقفه به د رون مبارزات کوچک و
بزرگ مرد م وارد و آن را همه گیر کرد ( .حقیقت شماره
 ،78بهمن • 1)1395
حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
 19ارد یبهشت  9 ،1397مه 2018

1- http://cpimlm. com/showh3. php?Id=673&p=78

انقالب کمونیستی و نه چیزی کمتر از آن!
بیانیه حزب کمونیست ایران (م ل م) به مناسبت اول ماه مه ،روز جهانی کارگر
امسال اول ماه مه د ر اوضاعی فرا می رسد که ایران و جهان د ر آستانۀ
حواد ث و تالطمات بی سابقه قرار د ارند  .وضعیتی د ر حال شکل گیری است
که حاوی خطرات عظیم برای حیات اکثریت مرد م ایران و جهان است .اما
د ر د ل همین شرایط ،می توان وجود فرصت های مهم برای تغییر راد یکال
اوضاع ایران و خاورمیانه و جهان به سمتی رهایی بخش را نیز د ید  .به سمتی
که فد اکاری ها و مبارزات تود ه های مرد م تحت رهبری کمونیست ها به طور
تصاعد ی و جهش وار ،د ولت های ارتجاعی حاکم د ر هر کشور و قد رت های
امپریالیستی را عقب راند ه و شکست د هد و شرایط جد ید ی را د ر جهان
حاکم کند که بر بستر آن ،انقالب های کمونیستی نوین به پیروزی رسید ه و
د ولت های سوسیالیستی نوین د ر اقصی نقاط جهان برپا شوند  .فقط با د ید ن
این فرصت ها و فعال کرد ن آن ها می توان با خطرات عظیم مقابله کرد .
نظام سرمایه د اری امپریالیستی د ر عملکرد هر روزه اش تعد اد بیشتری از
مرد م را د ر فالکت و وحشت فرو می برد  .بر شمار گرسنگان و جنگ زد گان
جهان افزود ه شد ه ،روند گرمایش کره زمین اد امه پید ا کرد ه و جهان
همواره د ر آستانهٔ تهد ید و هراس از شعله ور شد ن جنگ های جد ید قرار
د ارد  .د ر آمریکا رژیم ترامپ/پنس د ر حال تغییر رژیم د موکراسی بورژوایی
و ایجاد یک رژیم فاشیستی مسیحی است .چنانچه این رژیم د ر تحکیم
خود موفق شود  ،د نیایی را به مرد م سراسر جهان تحمیل خواهد کرد که
نژاد پرست تر ،زن ستیزتر و فقیرتر شد ه و با تشد ید جنگ های ویرانگر و
نابود ی جهش وار محیط زیست رقم خواهد خورد  .عملکرد نظام جهانی
سرمایه د اری و سیاست قد رت های امپریالیستی مختلف از جمله امپریالیسم
آمریکا پیش از به قد رت رسید ن رژیم ترامپ ،خاورمیانه را تبد یل به صحنۀ
نبرد جنگ ساالران اسالم گرا و د ولت های ارتجاعی منطقه و ارتش های
امپریالیستی کرد  .اما تحت حاکمیت رژیم ترامپ ،اوضاع خاورمیانه حاد تر از
این خواهد شد  .رقابت های اقتصاد ی و سیاسی میان قد رت های امپریالیستی
(ایاالت متحد ه ،روسیه ،چین ،اتحاد یه اروپا) د ر حال افزایش است .این
رقابت ها ،جنگ های نیابتی آن ها د ر مناطقی مانند سوریه را پیچید ه تر
و بی چشم اند ازتر کرد ه و گسترش می د هد  .د ر جنگ های سوریه و یمن
به جز قد رت های امپریالیستی ،چند ین د ولت ارتجاعی منطقه ای مانند
ایران ،ترکیه ،اسرايیل ،عربستان سعود ی و گروه های مختلف اسالم گرای
شیعه و سنی د ر حال کشتار و آتش افروزی هستند  .به قد رت رسید ن رژیم
فاشیستی د ر آمریکا ،موجب رشد و گسترش نیروهای سیاسی فاشیست د ر
اروپا نیز شد ه و د ر چند ین کشور اروپایی از جمله آلمان ،فرانسه ،لهستان و
مجارستان احزاب و جریانات راست افراطی د ر حال گسترش قد رت و نفوذ
خود هستند .
اوضاع ایران عمد تاً توسط روند هایی که د ر جهان حاکم است شکل
می گیرد و جد ا از آن نیست .انسجام قد رت سیاسی د ر جمهوری اسالمی به
هم خورد ه و هم زمان پس لرزه های خیزش فرود ستان د ر د ی ماه  96اد امه
د ارد و همراه با امواج اعتراضات و اعتصابات و تظاهرات از سوی جنبش
کارگری ،معلمان و بازنشستگان ،زنان خیابان انقالب ،کشاورزان اصفهان
و مرد م خوزستان ،حکومت ایران را به طور جد ی با امکان و پتانسیل
فروپاشی اقتصاد ی و اجتماعی یا خیزش ها و جنبش های وسیع تر تود ه ای
روبه رو کرد ه است .تا جایی که تعد اد ی از مسئولین و کار به د ستان امنیتی
جمهوری اسالمی از هر د و جناح حاکم ،از خطر فروپاشی یا سرنگونی و

ند اشتن چشم اند از روشن د ر سال  ۹۷صحبت کرد ه اند  .تالش جمهوری
اسالمی برای نجات از فروپاشی اقتصاد ی و سیاسی از طریق ورود به قرارد اد
برجام با کشورهای امپریالیستی ،به گِل نشسته است .انتخاب جان بولتون
به عنوان مشاور امنیتی رژیم ترامپ/پنس نه تنها فصل جد ید ی از فشارها
و محد ود یت های آمریکا علیه جمهوری اسالمی را آغاز کرد ه بلکه هد فش
کشید ن هرچه بیشتر جمهوری اسالمی به باتالق جنگ های خاورمیانه و
کشید ن این جنگ ها به د اخل ایران است.
هیئت حاکمۀ جمهوری اسالمی مد عی است با شرکت جنایت کارانه اش
د ر جنگ سوریه و د فاع از رژیم ارتجاعی بشار اسد  ،ایران را از جنگ های
خاورمیانه مصون نگاه د اشته است .اما آنچه ایران را د ر معرض خطر
«سوریه ای شد ن» قرار د اد ه وجود خود ِ رژیم و نظام جمهوری اسالمی است.
جناح های مختلف نظامی و امنیتی جمهوری اسالمی با یکد یگر د ر رقابت اند
و جغرافیای ایران و رد ه های مد یریت و منابع طبیعی و د رآمد های عظیم
را بر حسب نیرو و توانشان د ر انحصار گرفته اند  .هم زمان ،بیرون از ایران
امپریالیسم آمریکا با تکیه بر نیروهای وابسته به خود نقشۀ «تغییر رژیم»
را پیش می برد  .بر بستر چنین وضعی هر رخد اد جد ید ی ،مانند رویارویی
نظامی مستقیم آمریکا و اسرائیل و عربستان با جمهوری اسالمی یا کود تای
جناح های مختلف جمهوری اسالمی علیه یکد یگر و سرکوب خشونت بار
مرد م با هد ف بازسازی کانون قد رت د ر جمهوری اسالمی ،می تواند فرایند ی
مشابه سوریه و لیبی را د ر ایران به راه اند ازد .
برای مبارزۀ بزرگ آماد ه شویم

د ر چنین اوضاعی ،هر گونه توهم و ابهام سیاسی ،ناتوانی د ر تحلیل
علمی و ند اد ن پاسخ های انقالبی بر پایۀ د ید ن واقعیت ،می تواند به نابود ی
مبارزاتی پیشین منتهی شود .
نیروهای پیشرو و از بین رفتن تالش های
ِ
باید این اوضاع را هرچه عمیق تر تحلیل کرد و «غیرمعمول» بود ن آن و
احتمال چرخش های خطرناک د ر اوضاع را د رک کرد و به رسمیت شناخت.
معنای واقعی فاجعۀ «سوریه ای شد ن» د ر آن است که تود ه های مرد م
علیه ستم و بهره کشی و سرکوب به خیابان ها بیایند اما بازیگران مؤثر
صحنه ،مرتجعینی از د رون و بیرون رژیم جمهوری اسالمی باشند .
این آن جنبه ای است که تغییر سریع و عاجل آن ضرورت سیاسی اوضاع
کنونی است .باز کرد ن راهی که هد ف و چارچوب های اقتصاد ی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی اش را انقالب کمونیستی تعیین می کند و جذب شمار
قابل توجهی از تود ه هایی که پا به عرصه مبارزه و مقاومت علیه جمهوری
اسالمی می گذارند به این راه ،ضرورت پیش پای مواجه با خطرات عظیم
کنونی است.
د ر سال  ۹۶صد ها مورد (بنا به روایتی  ۹۰۰مورد ) اعتصاب و اعتراض و
تجمع و تظاهرات کارگری و غیره د ر شهرها و مناطق مختلف ایران اتفاق
افتاد  .چنین روند افزایشی هم بیان شد ت اوضاع نابسامان حکومت است و
هم پتانسیل اعتراضی و مبارزاتی مرد م .اما گسترد گی و تعد اد این مبارزات،
استمرار و شجاعتشان ،ابتکارات و پافشاری شان برای رسید ن به حقوق و
مطالبات اقتصاد ی و صنفی هنوز با آن چیزی که کارگران واقعاً به آن نیاز
د ارند  ،فاصله بسیار د ارد  .اوضاع سیاسی و اقتصاد ی د ر ایران و منطقه و
جهان ،هرگز به نوعی نیست که با بهبود اوضاع اقتصاد ی و معیشت و کار د ر
نشریه حقیقت .دوره سوم | شماره  .82خرداد ماه 1397
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این یا آن شاخۀ صنعتی یا وصول مطالبات و طلب های سپرد ه گذاران بانک ها
این سؤال را باید پیش روی فعالین آگاه و پیشگامان جنبش کارگری قرار
و غیره قابل حل باشد  .بحران فقر و بیکاری به اشکال مختلف اد امه پید ا د هیم :شعار «کارگران جهان متحد شوید » د ر کجای مبارزات جاری قرار
می کند و هر روز تعد اد بیشتری از تود ه های مرد م د ر سراسر جهان را به د ارد ؟ آیا واقعاً مشکل طبقۀ کارگر حل می شود اگر افقی پایین تر از این شعار
سمت گرسنگی و فالکت می برد  ،حتی اگر «من»« ،خانواد ۀ من» و «کشور و این انقالب را پیش بگذاریم؟ انترناسیونالیسم پرولتری د ر مورد کارگران
من» به طور موقت از پیامد های مستقیم و غیرمستقیم آن د ر امان باشیم! افغانستانی به عنوان تحتانی ترین و تحت ستم ترین قشر طبقه کارگران
مبارزه با طوفان های ویرانگر پیش رو را نمی شود با افق محد ود منافع یا ایران چه معنایی د ارد و آن ها د ر کجای این مبارزات قرار گرفته اند ؟ موضع
ِ
هویت بخشی از جامعه (مانند جنبش زنان ،جنبش ملل تحت ستم که هر کارگران معترض نسبت به موقعیت زنان کارگر و به طور کلی مسئلۀ ستم بر
و
استثمار
.
برد
پیش
)
کنند
می
مبارزه
خود
حقوق
برای
اگانه
جد
یک
ستم زن د ر جمهوری اسالمی و ستم مضاعف نسبت به زنان کارگر چیست؟ ربط
ِ
نظام سرمایه د اری ،یک پد ید ۀ جهانی و سراسری است و راه حل آن هم یک بی حقوقی و گرسنگی کارگران و خانواد ه هایشان با مسئلۀ جنایات جمهوری
راه حل است که جبهه های نبرد گوناگون د ارد و این جبهه های نبرد باید به اسالمی د ر سوریه و عراق ،روند شتابان بحران کم آبی و محیط زیست د ر
این راه حل جامع خد مت کنند .
ایران ،سرکوب سیاسی مخالفین حکومت چیست؟ مسئله حتی فقط این
یک جبهۀ مهم از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی و باز کرد ن راه نیست که چنین سؤال ها ،آگاهی و مباحثی را به د رون جنبش کارگری یا
انقالب کمونیستی د ر ایران ،مبارزۀ ضد امپریالیستی است .این مبارزه امروز جنبش زنان و د یگر عرصه های مبارزه د ر سطح جامعه ببریم که باید برد .
به طور مشخص ،باید د ر حمایت از جنبش ضد فاشیستی گسترد ه ای که د ر مسئلۀ اساسی این است که د ر رویارویی با وضعیت حاد ی که از د ل تشد ید
ایاالت متحد ۀ آمریکا تحت رهبری حزب کمونیست انقالبی ( )revcom. usو با تضاد های د اخلی و بین المللی به وجود می آید و پیش از رسید ن به نقطۀ
انفجار ،باید رهبری کمونیستی برای هد ایت
شعار «به نام بشریت ،به یک آمریکای فاشیست
انقالب را تقویت کرد و گسترش د اد  .حتی
تن نمی د هیم» ( )refusefascism. orgبه راه افتاد ه،
به کسانی که کمونیست نیستند و با افقی
متمرکز شود .
مسئلۀ اساسی این است که د ر
کمتر از انقالب کمونیستی به ضد یت با نظام
رویارویی با وضعیت حاد ی که
کد ام انقالب؟ کد ام رهبری؟
سرمایه د اری و پیامد های مختلف آن کشید ه
از د ل تشد ید تضاد های د اخلی
اوضاع بسیار سیال و غیرقابل پیش بینی
شد ه اند باید گفت تنها راه نجات از طوفان های
و بین المللی به وجود می آید و
است اما د رک علمی از این که «معضل چیست»
محتمل آیند ه ،نقشه راه و جامعه ای است که
انفجار،
نقطۀ
به
ن
رسید
از
پیش
با قطعیت بسیار باالیی به ما می گوید « :تنها راه
این حزب پیش گذاشته است.
نجات انقالب کمونیستی است» .ما کمونیست ها
بیش از یک صد سال پیش والد یمیر لنین
باید رهبری کمونیستی برای
د ر آستانۀ جنگ جهانی اول نوشت« :طبقۀ
منافع کل بشریت را نمایند گی کرد ه و برای
هد ایت انقالب را تقویت کرد و
ستم کشی که برای آموختن طرز استفاد ه
آن می جنگیم .این جنگ برای تغییر جهان
گسترش د اد  .حتی به کسانی که
از اسلحه و به د ست آورد ن آن نکوشد فقط
را بر پایۀ علم کمونیسم و نه توهمات بورژوا
کمتر
افقی
با
و
نیستند
کمونیست
شایستۀ آن است که با وی همانند برد ه رفتار
د موکراتیک پیش خواهیم برد  .مقصود ما از
از انقالب کمونیستی به ضد یت
کنند  . . . .د ر هر جامعۀ طبقاتی اعم از این
انقالب کمونیستی و علم کمونیستی ،محتوایی
است که توسط باب آواکیان د ر سنتز نوین
که بنایش بر برد گی یا سرواژ باشد و یا مانند
با نظام سرمایه د اری و پیامد های
کمونیسم فرموله شد ه و نه هر روایتی از
امروز بر کار مزد وری ،د ر هر حال طبقۀ ستمگر
مختلف آن کشید ه شد ه اند باید
کمونیسم یا به نام کمونیسم .امروز برای تد ارک
مسلح است . . .شعار ما باید  :تسلیح پرولتاریا
گفت تنها راه نجات از طوفان های
چنین انقالبی د ر ایران ،هیچ کاری مهم تر از آن
برای پیروزی بر بورژوازی ،سلب مالکیت از آن و
محتمل آیند ه ،نقشه راه و
خلع سالح آن باشد » .پیش گذاشتن هر د رک
نیست که بخش بزرگی از کارگران مبارز ،زنان
پیش
حزب
این
که
است
ای
جامعه
د یگری از معنی و جایگاه اول ماه مه ،پرهیز از
شورشگر ،مرد م ملل تحت ستم (کرد  ،عرب،
گذاشته است.
واقعیت و پشت کرد ن به ضرورت تغییر انقالبی
بلوچ ،ترک ،افغانستانی ،ترکمن و  ) . . .به علم
اوضاع است .این گفته باب آواکیان یک اصلی
رهایی بخش کمونیسم نوین و نقشۀ راه حزب ما
پایه ای انقالب پرولتری است که «:ما نیاز به
برای انجام چنین انقالبی د ر ایران د ست پید ا
انقالب د اریم .هر چیز د یگر د ر تحلیل نهایی
کنند  .بد ون این کار و گسترش شمار هر چه
بیشتر کمونیست ها ،رهبری انقالب کمونیستی و ستون فقرات پیش برند ۀ یاوه است .این به معنای آن نیست که ما د ر مبارزات گوناگونی که کمتر از
انقالب هستند با مرد م متحد نمی شویم .مسلماً متحد خواهیم شد  .اما ارائۀ
چنین انقالبی ساخته نخواهد شد .
مهم ترین کارزار تود ه ای که امروز باید د ر د ستور کار ما کمونیست های هر نوع راه حل د یگر برای این مسائل و جنایات بزرگ ،مسخره بازی است».
انقالبی باشد  ،کارزار گسترش آگاهی د ر مورد کمونیسم نوین و انقالب آیند ه از آن مرد می است که از خیز برد اشتن برای جهش های بلند به
کمونیستی د ر ایران است .به این منظور تبلیغ و ترویج و سازمان د هی سوی رهایی ،هراس ند ارند !
د ر سطح جامعه و حول سنتز نوین کمونیسم و آثار باب آواکیان (به ویژه زند ه باد انقالب ،زند ه باید کمونیسم!
کتاب کمونیسم نوین) و اسناد پایه ای حزب مانند مانیفست و برنامه انقالب
پیش به سوی سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار جمهوری
کمونیستی د ر ایران (مصوب بهمن  )1396و سند پیش نویس قانون اساسی
جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (د ر د ست انتشار) جایگاه مرکزی د ارند  .سوسیالیستی نوین ایران! •
نیروهای پیشرو و نسل جد ید ی از کمونیست ها الزم است که متعهد به این
علم باشند تا بتوانند اوضاع را د رک کنند و با کار و تالش سخت ،شرایط را حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
طبق هد ف استراتژیک انقالب کمونیستی تغییر د هند .
 11ارد یبهشت  /1397اول ماه مه 2018
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حقیقت و انقالب با کمونیسم نوین
د ربارۀ کتاب کمونیسم نوین اثر باب آواکیان
ترجمۀ فارسی کتاب کمونیسم نوین با همت کمیتۀ ترجمه و انتشارات
حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) به مناسبت اول ماه
مه سال  2018/1397منتشر شد  .انتشار این کتاب قطعاً کمک مهمی به جنبش
کمونیستی ایران و افغانستان است و افق نوینی از علم و انقالب کمونیستی برای
رهایی را پیش چشم کمونیست ها و انقالبیون ایران و تود ه های مرد م ترسیم
خواهد کرد .
نسخۀ اصلی کتاب به زبان انگلیسی و توسط انتشارات  Insight Pressد ر سال
 2016د ر شیکاگوی ایاالت متحد ه د ر  424صفحه به چاپ رسید  .کتاب ،متن
پیاد ه شد ۀ سخنرانی باب آواکیان د ر آغاز کنفرانس اعضا و هواد اران حزب
کمونیست انقالبی ،آمریکا ( )RCP, USد ر تابستان  2015است که روی وب سایت
این حزب ( )revcom.usنیز قرار گرفت .آر .سی .پی کتاب را به زبان اسپانیولی نیز
ترجمه و منتشر کرد ه است و ترجمۀ ترکی استانبولی آن نیز د ر د ست تهیه و
انتشار است .امید است این کتاب به زبان های د یگر د نیا و از جمله زبان تود ه های
مرد م د ر خاورمیانه ترجمه و منتشر شود .
کتاب د ارای چهار بخش اصلی و د و پیوست
است .هر بخش به یک موضوع مشخص اختصاص
د ارد  .معرفت شناسی و روش و رویکرد علمی
موضوع بخش اول است .ماهیت و چیستی
سوسیالیسم و کمونیسم موضوع بخش د وم است.
بخش سوم به استراتژی انقالب و مفاهیم مرتبط
با آن اختصاص د ارد و بحث پیرامون رهبری
کمونیستی د ر بخش چهارم مطرح شد ه است.
پیوست ها به رئوس کلی سنتز نوین کمونیسم و
چهارچوبه و راهنما برای مطالعه بیشتر اختصاص
پید ا کرد ه است.
این کتاب د و ویژگی مهم د ارد  :نخست
اینکه یک د ایرة المعارف جامع و زند ه از مباحث
سنتز نوین د ر حوزه های مختلف این علم
یعنی معرفت شناسی علمی ،د ولت و جامعۀ
سوسیالیستی و کمونیستی ،استراتژی و راه
انقالب و رهبری آن است .د یگر اینکه یک سند
آموزشی و مطالعاتی ارزشمند  ،د قیق ،روان و قابل
فهم برای تود ه های مختلفی است که خواهان
انقالب و تغییر جهان هستند  .این کتاب را باید
وسیعاً به د ست کسانی که نیاز عاجل به تغییر
انقالبی جامعه و جهان د ارند رساند .
تود ه های مرد م مرتباً علیه شرایط ستمگرانه زند گی شان و علیه تحمیل
کنند گان این شرایط به پا می خیزند  .ولی بد ون تئوری علمی و رهبری متکی
بر تئوری علمی ،مبارزات ستم د ید گان د ر محد ود ۀ نظامی که سرچشمۀ شرایط
ستم و استثمارشان است محصور می شود و خوف و خفتی که بر تود ه ها سایه
افکند ه پایان نمی گیرد  .سنتز نوین کمونیسم و رهبری باب آواکیان ،د رک
علمی و رویکرد ی که تود ه های تحت ستم برای انجام انقالب به آن نیاز د ارند را
نمایند گی می کند  .انقالبی را تجسم می بخشد که تود ه های تحت ستم توسط
آن ،خود و نهایتاً کل بشریت را رها خواهند کرد  .انقالبی که هد ف نهایی اش
جهان کمونیستی است .باب آواکیان طی سی سال کار فکری و سیاسی با
تد وین سنتز نوین کمونیسم ،د رک پیشرفت تری را نسبت به تئوری کمونیستی
پیشین د ر مورد اینکه «انقالب و کمونیسم د ربارۀ چیست و چگونه باید به سمت

هد ف انقالب و کمونیسم حرکت کرد ؟ » به وجود آورد ه است .اساسی ترین و
حیاتی ترین جنبۀ سنتز نوین ،تکامل و سنتز بیشتر کمونیسم به مثابه یک
رویکرد و روش علمی است و کاربُرد پیوستۀ این روش و رویکرد علمی برای
د رک هر جنبه از واقعیت به طور عام و به طور خاص د ر رابطه با مبارزه انقالبی
برای سرنگونی و ریشه کن کرد ن همه نظام ها و روابط استثمار و ستم و پیشروی
به جهان کمونیستی ،است .تمام عناصر مرکزی و اجزاء حیاتی این سنتز نوین
بر بستر این رویکرد و روش کیفیتاً تکامل یافتۀ کمونیسم ،قرار می گیرند و به
آن اتکا د ارند .
تأکید و پافشاری حزب ما بر واقعیت سنتز نوین کمونیسم و نقش باب
آواکیان د ر معماری آن ،تکرار آیین وار «یک باور» نیست .بلکه فراخوانی است
د ربارۀ یک تفکر رهایی بخش علمی ،د ر مورد واقعیات جامعه بشری و تئوری و
راه کمونیستی د ر مسیر رهایی بشریت .تغییر راد یکال نظام سرمایه د اری نیازمند
رویکرد علمی ماتریالیست د یالکتیکی و علم کمونیسم است .چرا که بد ون د رک
واقعیت نمیتوان آن را تغییر د اد و واقعیت،
چیزی نیست که خود را د ر سطح نشان می د هد
و برای د رک آن علم و رویکرد علمی برای
علل د رونی اش الزم
شناختن قوای محرکه و ِ
است .اهمیت سنتز نوین کمونیسم و آواکیان د ر
همین است .همان طور که اهمیت مارکسیسم
و مارکس و لنین و مائو د ر پایه گذاری و تکامل
این علم چنین بود ه است.
سنتز نوین کمونیسم ،افکاری جد ا از واقعیت
عینی نیست .بلکه تجرید هایی از واقعیت و
د ستیابی به آن از طریق اتخاذ و کاربُرد روش و
رویکرد علمی است .این ها صرفاً افکار «ما» د ر
مقابل افکار «د یگران» نیست .بلکه حقایقی است
ِ
که صحت آن به لحاظ علمی قابل اثبات است
و واقعیت عینی (مشخصاً واقعیت عینی جامعه
بشری) را برحسب علل د رونی ،قوای محرکه،
جاد ههای تغیی ِر وضع کنونی بازتاب مید هند .
مقابل سنتز نوین ،طیف وسیعی از اند یشه ها
در
ِ
و باورهای مد عی علمی بود ن ،مارکسیستی و
انقالبی بود ن قرار د ارند که به این علت که قد رت
د رک و تشریح واقعیت و نتیجتاً نشان د اد ن را ِه
تغیی ِر واقعاً انقالبی را ند ارند  ،افکار د رستی نبود ه
و قاد ر به تغییر انقالبی جهان نیستند  .به همین
علت امروزه کمونیست بود ن و پیشاهنگ رهایی مرد م و انقالب کمونیستی بود ن
به طور عینی د ر گروی فهم و پذیرش و به کار برد ن سنتز نوین کمونیسم و باب
آواکیان است .این امر برای رهایی چند میلیارد انسان د ر سراسر کرۀ زمین از شّ ر
فقر و جنگ و تبعیض و ستم و بهره کشی ،یک ضرورت عاجل است.
خواند ن این کتاب ،د رگیر شد ن با مباحث و مسائل آن و تأمل پیرامون
وجوه مختلف بحث های آن را به همۀ عالقه مند ان به رهایی انسان ها و انقالب
کمونیستی پیشنهاد می کنیم .به حول خواند ن ،بحث کرد ن و تبلیغ و ترویج این
کتاب باید محافل مطالعاتی متعد د شکل گرفته و نسل جد ید ی از کمونیست های
انقالبی پرورش یابند و پای د ر مید ان برای به راه اند اختن موج نوین انقالب های
کمونیستی بگذارند• .

نشریه حقیقت .دوره سوم | شماره  .82خرداد ماه 1397

11

یک سند انترناسیونالیستی؛
د رباره گروه مانیفست کمونیسم انقالبی د ر اروپا
گروه مانیفست کمونیسم انقالبی د ر اروپا (آر .سی .ام .جی)
 ،)Communist Manifesto Groupد ر سال  2016با مشارکت حزب کمونیست ایران
(م ل م) و رفقای پیرو سنتز نوین کمونیسم د ر اروپا ،تجد ید سازمان د هی شد .
این گروه چند سال پیش از آن توسط عد ه ای از رفقای بین المللی حول د فاع
و تبلیغ و ترویج سنتز نوین کمونیسم تشکیل شد ه بود  .بر این پایه هر ساله
کنفرانس های سیاسی و تئوریک برگزار می کرد که رفقای حزب ما نیز د ر آن
شرکت می کرد ند  .د ر کنفرانس ساالنۀ سال  2016بحث و مبارزۀ مهمی حول
«شش مصوبه کمیته مرکزی حزب کمونیست انقالبی آمریکا» (منتشر شد ه د ر
حقیقت شماره  )78د ر گرفت و د ر اتحاد فکری و وحد ت اراد ۀ طرفد اران سنتز
نوین د ر اروپا جهشی به وجود آمد  .پس از آن با هد فِ استمرار بخشید ن به
این مبارزه و ایجاد مرکزی برای پیشبرد این مبارزه و هم زمان تبلیغ و ترویج
و سازمان د هی انترناسیونالیستی حول سنتز نوین کمونیسم ،آر .سی .ام .جی با
مشارکت حزب کمونیست ایران (م ل م) تجد ید سازمان د هی شد .
(Revolutionary

د ر زیر گزید ه و ویرایش سند ی را که طبق رهنمود کمیته مرکزی حزب
کمونیست ایران (م ل م) د ر تشریح اهد اف آر .سی .ام .جی برای فعالین این
حزب د ر اروپا نگاشته شد را می خوانید  .اگر چه این مطلب برای فعالین حزب
د ر اروپا نوشته شد ه اما د ارای خطوط جهان شمول است که د رک آن برای همه
فعالین حزب د ر هر کجا که هستند مهم است.
بخش اول :شکاف میان کمونیسم نوین و د رک کسانی که خود را پیرو آن
می د انند

 . . .معضل بزرگی د ر میان کمونیست ها وجود د ارد  .این معضل به طور موجز
و مختصر این است :کمونیسم نوین تولید شد ه است اما میان واقعیت آن و
کسانی که خود را پیرو آن می د انند شکاف بزرگی موجود است .وجود چنین
شکافی طبیعی است .زیرا وقتی د ر یک علم ،تکامل کیفی صورت می گیرد باید
برای فهمید ن و فهماند ن آن مبارزه کرد  .ساختارهای فکری قد یم ،موانع سختی
د ر د رک گسست های علمی نوین هستند و هرگز به ساد گی نمی توان صرفاً از
ساختارهای فکری قد یم و د رک های پراتیکی کهنه به د رون تئوری و پراتیک
جد ید «لغزید » .هد ف اصلی آر .سی .ام .جی ،کمک به حل این معضل د ر تئوری
و پراتیک است و فعالین حزب ما د ر اروپا ،فقط با جذب کیفیت آر .سی .ام .جی
یعنی سنتز نوین کمونیسم می توانند به اهد اف پراتیکی آن نیز خد مت کنند .
کمونیسم نوین ،بزرگ ترین تحول د ر علم کمونیسم از زمان مائوئیسم است
و یک تضاد تاریخی را د ر بد نۀ مارکسیسم حل کرد ه است .بنابراین انقالبی د ر
فکر و شناخت بشر است .از همین رو به واقع د ریچه های تازه ای را به روی ما
که د ر کار تغییر جهان هستیم باز می کند  .هم صحنۀ سیاسی را عمیق تر نشان
می د هد و هم راه تغییر آن را .د رک این تحول نیازمند مبارزه و تالش متمرکز
جمعی د ر سطح بین المللی است.
سنتز نوین ،خط تمایز میان مارکسیسم و رویزیونیسم است و این تمایز د ر
پراتیک نیز خود نمایی می کند  .سنتز نوین کمونیسم ،مفاهیم قبلی ما د ر
مورد پراتیک انقالبی را به کلی عوض می کند  .وقتی می گوییم «بد ون د رک
و د فاع و به کار بستن سنتز نوین کمونیسم نمی توان کمونیست انقالبی بود »
به معنای آن است که این کمونیسم نوین د ر سیاست های فوری و جهت گیری
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استراتژیک ما تأثیرات تعیین کنند ه د ارد و بر روی هر جنبه از پراتیک ما باید
تأثیر بگذارد و باید بتوانیم نشان د هیم که چگونه و کجا تأثیر می گذارد .
این واقعیت را باید به رسمیت شناخت که میان واقعیت سنتز نوین و کیفیت
ما شکاف هست .ما هنوز به مقد ار زیاد یک پایمان د ر سنتز قد یم است .اکثر ما
هنوز قد رت فکری مان را از سنتز قد یم می گیریم .گسست از سیستم فکری که
با آن تعلیم یافته ایم سخت است و افراد با چسبید ن به آن ساختارهای فکری
سمج قاد ر به جهش به سنتز نوین نخواهند بود  .هر رفیقی باید از خود بپرسد
و تأمل کند که :فکر کنونی من با گذشته چه تمایزات کیفی د ارد ؟ اگر نتوانیم
این تمایز کیفی را نشان د هیم به معنای آن است که تمایز کیفی موجود نیست.
مسئله به همین ساد گی است .نمی توان چیزهایی از سنتز نوین را وام گرفت
و به سنتز قد یم پیوند زد  .زیرا محصول این پیوند همان سنتز قد یم می شود .
د ر این مورد می توان مثالی تاریخی زد  .د ر گذشته اتحاد یه کمونیست ها ،با
زائد ه های تفکرات انترناسیونال سوم (کمینترن تحت رهبری استالین) تسویه
حساب نکرد و بخش بزرگی از تفکرات انترناسیونال سوم ،به ویژه د ر عرصۀ
متد ولوژی را با خود حمل می کرد  .د ر واقع بسیاری از اختالف های ما د ر
گذشته ربط به این د اشت که د ر د رک از مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم
ناموزونی بسیار د اشتیم .د ر د ورۀ بازسازی اتحاد یه کمونیست های ایران و
تشکیل اتحاد یه کمونیست های ایران (سربد اران) نیز با کمک رفقای بین المللی
و نقد آن ها به انحرافات اپورتونیسم راست د ر اتحاد یه ،از اشتباهات گذشته
گسست کرد یم .نگاهی به سند با سالح نقد و همچنین چهار مقاله فلسفی
د ر پرتو نقد خط راست اتحاد یه کمونیست ها 1مسئله را روشن می کند  .ما
بد ون این گونه گسست های فکری و خطی که از «بیرون» و از طریق جنبش
بین المللی کمونیستی به ما د اد ه شد  ،نمی توانستیم د ر جاد ۀ کمونیسم و انقالب
کمونیستی باقی بمانیم .امروزه هم بد ون این که واقعاً سنتز نوین کمونیسم
را د رک کنیم ،د ر هر قد م از مبارزه مان با مشکل برخورد می کنیم .چون
متد ولوژی مان د ر د رک معضل ها و راه حل ها اشکال د ارد  .اگر این مسئله را
خوب د رک نکنیم ،خود مان و تود ه ها را فریب د اد ه و به جای پیشاهنگ آیند ه
بود ن ،قطعاً یک چیز د یگر خواهیم شد .
شکافی که از آن صحبت شد چیز عجیبی نیست و د ر همه علوم اتفاق
می افتد  ،اما برای د ید ن این معضل ،نیازمند د رک و رویکرد علمی به مسائل
هستیم .اگر بخواهیم د نیا را تغییر د هیم ،باید از مارکسیسمی که ارتباطش
با واقعیت ماد ی قطع شد ه و به همین علت د ر احتضار است ،گسست و به
کمونیسم نوین جهش کنیم .اتخاذ رویکرد استراتژیک به انقالب بد ون این
گسست و جهش ممکن نیست.
این یک معضل خطی عمومی است و مختص به ما نیست .د نیا بیشتر از هر
چیز به انقالب کمونیستی نیاز د ارد و برای جواب به این ضرورت پیشرفته ترین
راه حل موجود است .اما میان این راه حل و د رک و به کاربست آن ،شکاف وجود
د ارد  .آر .سی .ام .جی خود را مصروف بستن این شکاف د ر میان پیروان سنتز
نوین د ر اروپا کرد ه است .کیفیت و آتوریته آن را باید به رسمیت شناخت
و به بیشتر شد ن کیفیت و کمیت آن خد مت کرد  .بر اساس چنین تحلیلی
از واقعیت ،مأموریت اصلی آر .سی .ام .جی حل مسائل پراتیک نیست .گرچه
د رگیر پراتیک نیز خواهد شد و طرفد اران سنتز نوین د ر اروپا را بر بستر د خالت
گری د ر اوضاع و جنبش ها یا راه اند اختن جنبش حول بحران مهاجرت ،با سنتز
نوین تعلیم خواهد د اد و د ر این چارچوب نیروهای جد ید تولید خواهد کرد .

بخش د وم :فاکتور کوچکی که می تواند تسریع کنند ۀ تحول بزرگی شود

آر .سی .ام .جی برای کمک به تشکیل احزاب کمونیست د ر اروپا تشکیل
نشد ه است .بلکه می خواهد به این تضاد پاسخ د هد که کمونیسم نوین به وجود
آمد ه است و هر تحول و د گرگونی د یگری وابسته به آن است که کمونیسم نوین
د ر د ست گرفته شود  ،اما نیروهای اند کی آن را می شناسند و نیروهای خود مان
هم آن را خوب د رک نمی کنند و به کار نمی برند  .د ر اکثر نقاط د نیا هیچ
نیروی متشکلی وجود ند ارد که برای کمونیسم نوین بجنگد و آن را راهنمای
انقالب های موج نوین کند  .بیان تشکیالتی کمونیسم نوین بسیار ضعیف است.
اروپا هم از این وضعیت مستثنا نیست .حتی د ر آمریکا این تضاد ی جد ی است.
آمریکا یک کشور  300میلیون نفری است و اکثریت کسانی که وارد مید ان
مبارزه شد ه اند حتی اسم آواکیان را هم نشنید ه اند و یا اگر هم شنید ه اند بسیار
تحریف شد ه شنید ه اند .

جد ید ی از جوانانی که با کمونیسم نوین آموزش د ید ه اند را تولید کنیم .و
برای این که بتوانیم با این خط تعلیم د هیم باید شیوه تفکر و خط خود مان را
هم مرتباً زیر و رو کنیم .اگر این روش را د ر پیش بگیریم ،معضل «سال ها کار
کرد یم ولی چیزی حاصل نشد » به مقد ار زیاد ی حل می شود چون معضل عمد ه
این بود ه است که سال ها با خطی کار کرد ه ایم که د ر واقع هد ف کمونیسم د ر
آن ُگم بود و مارکسیسم د ر آن قد رتی ند اشت .حاال با کمونیسم نوین شانس
آن را د اریم که د ر این وضعیت تکان مهمی ایجاد کنیم .البته انتظار فرمول
معجزه آسایی برای این که بتوانیم انقالب را «سرراست تر» از این ها پیش ببریم،
نباید د اشت.
بخش سوم :گسل چیست؟ و فعالیت حول گسل مهاجرت د ر اروپا

پس از تشکیل آر .سی .ام .جی یک گسل مهاجرت د ر اروپا به وجود آمد

فعالین آر سی ام جی در تظاهرات ضد نشست  G20در هامبورگ 2017

آواکیان د ر کتاب کمونیسم نوین می گوید  :اگر صد ها نفر د اشته باشیم که
با د رک سنتز نوین کمونیسم آموزش ببینند  ،تغییر بزرگی د ر شرایط به وجود
می آید  .او این نکته را د ر مورد آمریکا می گوید اما د ر مورد کل جهان از جمله
حزب خود مان صد ق می کند  .د قت کنیم که نمی گوید میلیون ها نفر ،می گوید
صد ها نفر و صد ها نفر بیشتر از پنج نفر است! د ر هر جا و به هر اند ازه که
افراد ی با این خط تعلیم یافته باشند  ،شرایط آن بخش زیر و رو می شود  .برای
همین باید نیروی کوچک و اولیه مان را واقعاً صرف آن کنیم که مرتباً الیه های

گسل زنان نیز با آن ترکیب
که آیینۀ تمام نمای جهان امپریالیستی است و
ِ
شد ه است .د ر مقابل این وضعیت یک جنبش فاشیستی تحت رهبری بورژوازی
امپریالیستی سربلند کرد ه و زیر فشار اوضاع ،نرم های بورژوا د موکراتیک د ر
حال فروپاشید ن هستند  .کلیت این وضعیت مرتباً الیه های جد ید ی از مرد م را
د ر اروپا به صحنۀ سیاسی می راند و سؤال های بزرگی را د ر ذهن آن ها مطرح
می کند .
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اگر با خط صحیح وارد کنش با اوضاع کنونی بشویم ،بهترین آد م هایی که اهمیت گسل د ر آن است که به فعالیت های زیاد ی پا می د هد و مسائل مهمی
د ر این گسل ها به مید ان می آیند را می توانیم جذب کنیم .قبل از فکر کرد ن را د ر رابطه با ماهیت جامعه وسط می کشد و تبد یل به مشغلۀ فکری مرد م
اجتماعی مستقیماً مرتبط
د ر مورد میلیون ها نفر ،باید آن تعد اد محد ود ی که می توانند راهگشا باشند را می کند  .اهمیت گسل خیلی بیشتر از موضوع و قشر
ِ
جذب و سازمان د هی کرد ه و آموزش د هیم .رهبری کرد ن میلیون ها نفر یک کار با آن است .نکتۀ د یگر این است که هر گسلی د ر خط مستقیم تکامل پید ا
است و تولید قشری که بتواند میلیون ها نفر را رهبری کند یک کار د یگر است .نمی کند و ممکن است با یک گسل د یگر ترکیب شود .
فعالیت حول گسل مهاجرت با یک تحلیل پایه ای شروع شد  .گسل مهاجرت
تضاد عمد ۀ کار ما د ومی است .یعنی د ر پیش برد مبارزات پراتیک ،جهت عمد ه
عبارت است از جذب و تعلیم افراد به کمونیسم نوین و متشکل کرد ن آن ها د ر بازتاب گسل میان ملل ستم گر و ملل تحت سلطه است .حول این گسل،
حزب یا د ر آر .سی .ام .جی .د ر انجام این وظیفه ،مبارزۀ فکری اهمیت تعیین پیشروانی به حرکت د ر آمد ه اند که مهاجر نیستند  .وقتی گسلی د هان باز می کند
کنند ه د ارد  .این که تئوری جلوتر از پراتیک حرکت می کند  ،بخشی از واقعیت نیروهای مختلفی د ر آن د رگیر می شوند  .لزوماً خود ِ مهاجرین قشر پیشروی
آن نیستند و این طور نیست آن ها که از مد یترانه می آیند پرولترهای «واقعی»
ماد ی است و صرفاً تراوشات ذهنی یا سلیقۀ ما نیست.
یکی از مبارزات د رونی آر .سی .ام .جی د رک اهمیت کار با روشنفکران هستند  .ما باید به همه (مهاجر و غیر مهاجر) نشان د هیم که این جامعه باید
بود ه است .انقالب همیشه نیاز به جذب عد ه ای روشنفکر د ارد اما د ر حال عوض شود و تنها راهش انقالب کمونیستی است .باید پیشروانی را که این گسل
حاضر ند اشتن قشری از روشنفکران پیشرو ،تبد یل به یک معضل حاد برای به مید ان آورد ه حول این ضرورت آگاه و بسیج کنیم .وسط کشید ن ضرورت
انقالب کمونیستی د ر جنبش مهاجرت،
جنبش کمونیستی شد ه است .د ر
سکتاریسم نیست .اگر عمیقاً د رک کنیم
واقع این مشکل و معضل ،یکی از
که این شکاف ،بازتابی از شکاف میان
ویژگی های اوضاع است .روشنفکران
ملل امپریالیستی و ملل تحت سلطه د ر
مهم هستند چون نقش تئوری را
ساختار نظام جهانی سرمایه د اری است
می فهمند و برای رهبری تود ه ها و هر
و نظام سرمایه د اری مرتباً آن را بازتولید
جنبشی باید عد ه ای از آن ها را د اشته
کرد ه و خواهد کرد  ،آن وقت می توانیم
باشیم .اما از طرف د یگر همواره پر از
عمیقاً د رک کنیم که تنها راه حل
ا ِشکال هستند و برای تغییر فکرشان
چیست و به طور واقعی و زند ه می توانیم
باید مبارزه کرد  .نه به این قشر و نه
جلوی تود ه ها بگذاریم و بگوییم ،فقط
هیچ قشر د یگری نمی توانیم بگوییم
با انقالب کمونیستی می توانیم شکاف
«همین طور که هستید بیایید » بلکه
میان آن ها که از مد یترانه می آیند و
نیاز هست که با آن ها کلنجار فکری
مرد م اینجا را از بین ببریم .پیشروان هر
برویم و اند یشه ها و ارزش هایشان را
گسل اجتماعی را با نشان د اد ن راه حل
تغییر د هیم .برای انجام این وظیفه،
واقعی آن می توان شناسایی و جذب کرد
خود مان باید تئوری کمونیسم نوین
و اگرنه مرتباً د ور خود چرخید ه و وقت
را عمیق د رک کنیم و به طور زند ه
و انرژی محد ود مان را هد ر خواهیم د اد .
به کار ببند یم .وقتی این کار را بکنیم
کار روی بحران مهاجرت به معنای
د ریچه های آگاهی را به روی مرد م
تمرکز کارمان د ر میان پناهند ه ها
باز می کنیم .اگر تئوری مان د رست
نیست .همان طور که د ر باال آمد گسل
نباشد یا کم عمق باشد یقیناً فکرمان
یا خط زلزله ،کل یک جامعه را تحت
با تئوری های رایج د ر فضای جنبش
تأثیر قرار د اد ه و آن را پوالریزه می کند .
سیاسی قاطی می شود  .مسلماً با افکار
کسانی را وارد زند گی سیاسی می کند و
مغشوش که از هر جریان فکری یک
برایشان سؤال هایی مطرح می شود که
قطعه د ر آن می توان یافت ،نمی توان
ً
ً
قبال مطرح نبود و اصال به آن ها فکر
کسی را کمونیست کرد .
نمی کرد ند  .بنابراین برای پناهند ه ها
اهمیت گسل ها د ر انجام وظیفۀ
نباید «سیاست هویتی» د رست کرد .
شناسایی افراد پیشرو و جذبشان به
این همان گرایش غلطی است که د ر
کمونیسم نوین ،د ر این است که از
رابطه با زنان یا قشرهای تحت ستم هر
پوسترهای رفیوزفاشیسم به زبان های مختلف
طریق تضاد های فشرد ه شد ه د ر گسل ها
گسل اجتماعی د یگر می توان د چارش شد .
می توان چشم بسیاری را به این علم و بد یل انقالب کمونیستی باز کرد  .پس نباید به پناهند ه ها به عنوان یک سوژۀ انقالب جسمیت بخشید  .مسئله گسل
باید حول این گسل ها فعال بود اما هد ف را گم نکرد .
مهاجرت بسیار وسیع تر از کار با پناهند ه ها است.
همان طور که گفته شد هر گسلی د ر خط مستقیم تکامل پید ا نمی کند .
گسل چیست؟ گسل یا خط زلزله ،تومور تضاد های اجتماعی است و وجود ش به طور مثال امروز برخورد به گسل مهاجرت بد ون بسیج تود ه ای علیه جنبش
اعالم می کند جامعه به طور بنیاد ین باید عوض شود  .گسل به معنای آن نیست فاشیستی ممکن نیست .این نشان می د هد که یک گسل می تواند تسریع کنند ۀ
که جامعه حتماً و الزاماً از این خطِ زلزله شکاف بر می د ارد  .جامعه می تواند گسل های د یگر شد ه و با هم ترکیب شوند و صحنۀ سیاسی را چند وجهی کنند .
از گسلی که مهم ترین گسل اجتماعی که ما به طور علمی شناسایی کرد ه ایم ،د ید ن این واقعیت د ر ترکیب با د اشتن تحلیل صحیح از گسل( ،که گسل نشانۀ
شکاف برند ارد  .گسل به معنای آن نیست که یک ارتش انقالبی د ر یک طرف مهمی د ر وضعیت جامعه است و نه صرفاً وضعیت آن قشری که تحت ستم آن
جمع می شود که به ارتش ضد انقالبی که د ر طرف د یگر است ،مصاف بد هد  .اما گسل است) د ر تد وین سیاست های مبارزاتی تعیین کنند ه است .اما د رک این
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واقعیت وابسته به آن است که روش ماتریالیست مکانیکی را کنار بگذاریم و از
روش سنتز نوین استفاد ه کنیم .د ر غیر این صورت سیاست های مبارزاتی عقب
ماند ه و راست جلو خواهیم گذاشت.
همان طور که گفتیم مهم ترین مبارزۀ خطی که مرتباً سربلند خواهد کرد
این است که د و وظیفه (تبلیغ و ترویج و سازمان د هی حول کمونیسم نوین و
د خالت گری د ر گسل ها) را چگونه هم زمان پیش ببریم و کد ام یک جهت
عمد ه است که به د یگری باید افق و جهت بد هد  .قصد پروژۀ گسل مهاجرت
این نیست که یک جنبش پناهند گی ضد امپریالیستی راه بیند ازیم و کمونیسم
نوین را د ر جای د یگری پیش ببریم .به هیچ وجه! چون کمونیسم نوین یعنی
تشخیص این که معضل چیست و راه حل چیست .سنتز نوین بر بستر کنش
و د خالت گری د ر کلیۀ گسل ها و هنگام د خالت گری د ر کلیۀ گسل ها باید به
طور زند ه و فعال حاضر باشد به این علت که بد ون حضور آن د ر متن و بطن
هر کاری که می کنیم ،هیچ حرکت عاد النه ای را نمی توانیم تبد یل به حرکتی
انقالبی و راد یکال کنیم.
تعیین کنند ه بود ن خط سیاسی و اید ئولوژیک صحیح برای هر کاری ،به
همین معنا است .هر حرکتی د و نوع رهبری می تواند د اشته باشد و غیر از آن
ممکن نیست :رهبری با خط سیاسی و اید ئولوژیک بورژوایی و خرد ه بورژوایی
یا رهبری با خط سیاسی و اید ئولوژیک پرولتری و کمونیستی .رهبری پرولتری
به معنای آن نیست که غیر کمونیست ها نباید د ر این حرکت همراه ما باشند .
اص ً
ال بد ون آن ها هیچ حرکتی ،فراگیر و تود ه ای نمی شود  .اما برای این که آن ها
را متحد کنیم نباید خط سیاسی و اید ئولوژیک بورژوایی و خرد ه بورژوایی
جلو بگذاریم .برعکس! از طریق جلو گذاشتن سیاستی که از هد ف نهایی ما
سرچشمه گرفته ،می توان و باید کسانی را متحد کرد که د ر رابطه با هد ف
نهایی با ما شریک نیستند .
بحث فاشیسم

یکی از مسائل خطی د یگر د ر آر .سی .ام .جی ،بحث فاشیسم بود  .با ظهور
پد ید ۀ برگزیت و به قد رت رسید ن رژیم ترامپ/پنس مباحثی د ر مورد ماهیت
آن د رگرفت .یک خط تحلیلی و فکری ناد رست این بود که خود ِ بورژوازی
این سیاست فاشیستی را اتخاذ کرد ه و حول آن همه جناح های بورژوازی،
به اصطالح اجماع د ارند  .این نوع گرایش را د ر گذشته د ر تحلیل های نشریه
خود مان (نشریه حقیقت) هم د ر مورد اختالف های د رون هیئت حاکمۀ
جمهوری اسالمی زیاد د ید ه ایم .د ر هر حال این خط تحلیلی گرایش به آن
د ارد که تضاد های د رون بورژوازی را نبیند  .اما بورژوازی «یک د ست» نیست.
بورژوازی جناح های مختلف د ارد که د ر واکنش به معضالت سیستمشان
می توانند سیاست های مختلف د اشته باشند  .آن ها د ر د رک از این که معضلشان
چیست ،می توانند د چار اختالفات جد ی شوند  .حتی اگر د ر این مورد اختالف
ند اشته باشند می توانند د ر رابطه با راه حل ،اختالف د اشته باشند و حتی برای
پیشبرد راه حلشان نیازمند حذف یکد یگر باشند .
یک گرایش خطی و فکری د یگر د ر تحلیل از فاشیسم این بود که «خوب
شد ترامپ پیروز شد چون بورژوازی پشت چهرۀ اوباما پنهان شد ه بود » .این
طرز تفکر د و اشکال د ارد  .یکم اینکه طرز تفکر غیر ماتریالیستی است .بورژوازی
تصمیم نمی گیرد پشت چهرۀ اوباما پنهان بشود یا نشود  .بلکه بین بلوک ها و
جناح های مختلف این طبقه ،د عوا و انشعاب هست .د وم این گرایش ،به اشتباه
فرض را بر آن می گذارد که د ولت سرمایه د اری همیشه «فاشیست» است و فقط
بعضی وقت ها فاشیسم آن پوشید ه است و بعضی وقت ها عریان.
د ولت بورژوازی همیشه د ولت د یکتاتوری طبقه بورژوازی است اما می تواند
با رژیم د موکراسی بورژوایی یا فاشیستی اد اره شود  .از بعد از جنگ د وم به این
سو کشورهای امپریالیستی با رژیم د موکراسی بورژوایی اد اره شد ه اند اما اکنون
بد یل رژیم فاشیستی د ر حال عروج است .عروج فاشیسم ،ضرورت مبارزه با آن
را به وجود آورد ه است .اما این ضرورت ،هد ف ما یعنی انقالب کمونیستی را

تغییر نمی د هد . . . .
بی ترد ید نیروهای مختلفی مبارزه علیه عروج فاشیسم را با استراتژی
د فاع از د موکراسی بورژوایی پیش خواهند برد و ممکن است د ر این مبارزه
با برخی از آن ها هم پوشانی هایی د اشته باشیم اما ما این مبارزه (و هر مبارزۀ
تود ه ای ضروری حول گسل های اجتماعی) را به طور تبعی د ر استراتژی انقالب
کمونیستی مان اد غام می کنیم .به طور «تبعی» یعنی این که آنچه سیاست
مبارزۀ ضد فاشیستی امروز (یا هر مبارزۀ د یگر) را تعیین می کند  ،هد ف انقالب
کمونیستی ما و باز کرد ن راه برای آن است .پس مبارزه علیه فاشیسم را باید
به گونه ای پیش برد که راه گشای بد یل واقعی و راه حل واقعی باشد  .این
د یالکتیک و رویکرد د ر رابطه با مبارزه علیه کلیۀ جنایت های سیستم و حول
همۀ گسل ها صد ق می کند .
نتیجه گیری

بر بستر فعالیت هایی که رفقای آر .سی .ام .جی پیش می برند و رفقای
حزب ما هم بخشی از آن هستند  ،مبارزات تئوریک و پراتیک بسیار غنی جریان
د ارد  .سیاست حزب ما این است که د ر نقاط مختلف ،فعالین حزب با رفقای
بین المللی وارد تشکیل واحد های محلی آر .سی .ام .جی شوند  .رفقا د ر برخی
نقاط د رگیر شد ه اند اما د ر نقاطی د ر مقابل این سیاست ایستاد ه اند  .هرچند
ناروشنی د ر مورد این که چرا باید د رگیر این فعالیت شد نقش د اشته است اما
عمد تاً یک گرایش «استقالل» موجود است .ریشۀ این استقالل ،اختالف خط و
جهان بینی است .بنابراین ضروری است که مبارزه ای د ر بگیرد  .روشن است که
اختالف د ر خط سیاسی و اید ئولوژیک هست .اما این اختالف باید به نفع خط
صحیح حل شود و با د رگیر شد ن د ر آر .سی .ام .جی ما شانس آن را به خود
می د هیم مسئله را به نفع کمونیسم نوین حل کنیم.
موضوع اصلی این است :بیایید بپرسیم آیا د رگیر شد ن د ر این پروسه به
خود ما کمک می کند تا تبد یل به پیشاهنگان آیند ه بشویم و از خطر زائد ه
گذشته شد ن بپرهیزیم؟ آیا نیاز د اریم وفاد اری عمیقمان به آرمان های بزرگ
رهایی بشریت را از زوال نجات د اد ه و پایه های آن را محکم کنیم؟ با کمونیسم
نوین د رک ما از واقعیت و راه تغییر آن علمی تر و صحیح تر می شود  .با کمونیسم
نوین می فهمیم که د رون واقعیت ،رخد اد های بی ترتیب (راند وم) هم هست .با
کمونیسم نوین می فهمیم که مارکسیسم باید از علوم د یگر هم وام بگیرد اما
چگونه؟ می فهمیم مارکسیسم خود را به یک مید ان خاص محد ود نمی کند ،
هرچند وظیفه اش مید ان خاص است .رویکرد استراتژیک ما به انقالب بد ون
د رک عمیق این واقعیت که د ر همۀ نقاط جهان بد ون استثناء د ر د وران گذر
از عصر بورژوایی به کمونیستی هستیم امکان ند ارد  .اگر نتوانیم پراتیکهایمان
را د ر این چارچوب تاریخی بگذاریم ،نمی توانیم پراتیک انقالبی د اشته باشیم.
به راحتی می توانیم با روش ها و شیوه های تفکر غلط ،سنتز نوین را
تحریف کنیم.
رفقا :یک پروسۀ انقالب د ر فکر د ر جریان است .این پروسه ،پروسه ای
پیچید ه و غنی و رهایی بخش است و هیچ فرصتی را نباید از د ست د اد  .اگر
رفقای ما د ر اروپا تحت رهبری آر .سی .ام .جی د ر این پروسه د رگیر شوند ،
مطمئناً د ر پیشبرد کلیۀ فعالیت های د یگر حزبمان جهش خواهند کرد  .چرا
که به کیفیت ما اضافه خواهد شد و روی کلیت حزب تأثیرات مثبت خواهد
گذاشت .این کیفیت باعث تقویت تفکر استراتژیک کلیت حزب د ر رابطه با
انقالب می شود • .
پی نوشت ها:
 -1هر د و سند د ر کتابخانۀ وب سایت حزب ما قابل د سترسی است.
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پروند ه ویژۀ فاشیسم

د ربارۀ گسترش فاشیسم د ر جهان
هفتاد و سه سال قبل ایتالیایی ها جسد بنیتو موسولینی را د ر میالن آمریکا د اشته است.
وارونه آویزان کرد ند و د و روز بعد هیتلر د ر مخفی گاهش خود کشی کرد .
حزب د موکرات آمریکا هرگز حاضر نشد ترامپ را «فاشیست» بخواند .
د ه ها میلیون نفر د ر جنگ جهانی د وم جان باختند تا فاشیسم شکست اوباما هنگام تحویل کرسی ریاست جمهوری به ترامپ خطاب به او گفت:
خورد  .اروپایی ها پس از جنگ د ه ها سال کار «فرهنگی» کرد ند و یاد مان ها «ما د ر یک تیم هستیم و من موفقیت تو را از صمیم قلب خواهانم»! اما
و نمایشگاه هایی از کشتار میلیون ها یهود ی توسط هیتلر (معروف به اخیرا ً شاهد آن هستیم که برخی افراد صاحب نام و معروف این حزب شروع
هولوکاست) بر پا کرد ند تا سد های فرهنگی د ر مقابل «بازگشت» فاشیسم به زد ن زنگ خطر کرد ه اند  .به طور مثال ماد لین آلبرایت وزیر خارجه
برپا کنند  .فاتحین جنگ جهانی د وم به سرکرد گی امپریالیسم آمریکا ،د وران کلینتون کتابی تحت عنوان هشد ار! فاشیسم! منتشر کرد ه است و
سازمان ملل و نهاد های مالی بین المللی و اتحاد های نظامی بین المللی د ر مقاله ای با عنوان«آیا قبل از این که د یر شود می توانیم جلوی ترامپ را
مانند پیمان ناتو د رست کرد ند تا مانع از جنگ جهانی د یگری شوند  .وقتی بگیریم» 2می نویسد :
ترامپ به ستون های د موکراسی و قوۀ
د یوار برلین د ر سال  1989فروریخت ،بورژوازی
قضاییه حمله می کند  . . .مطبوعات
بین المللی تالش کرد روی سنگ حک کند که
را به سخره گرفته ،از شکنجه د فاع
سرمایه د اری یک سیستم «برتر» و خد شه ناپذیر
د ر بطن اوضاع حاکم بر اروپا و
کرد ه ،چشم بر بی رحمی پلیس
است .د ر همین فاصله سرمایه د اری افسار
رو،
پیش
محتمل
های
روند
و
جهان
بسته است ،از هواد ارانش خواسته که
گسیخته تر از همیشه ،نه فقط انسان ها را
هم خطرات جد ی نهفته است و هم
مخالفین را کتک بزنند  . . .و مخالفت با
د ر مقیاس میلیارد ی محکوم به فقر و ترور و
سیاست هایش را خیانت خواند ه است.
جنگ های نیابتی کرد بلکه کل کرۀ زمین و
پتانسیل و امکان اینکه تود ه های
کمیته ای برای زیر سؤال کشید ن
محیط زیست آن را جهش وار و تصاعد ی نابود
مرد م د ر کشاکش وحشت ها و
شرافت رأی د هند گان د رست کرد ه تا
کرد ه است .اکنون بار د یگر از د ل عملکرد نظام
تهد ید ها به جستجوی افکار نوین
اعتماد مرد م را د ر مورد نظام انتخاباتی
جهانی سرمایه د اری هیوالی فاشیسم سربلند
هند
د
فرا
گوش
آن
به
اخته،
پرد
آمریکا متزلزل کند  .هر روز به نهاد های
کرد ه است .ورود یک تیم فاشیست مسیحی به
و بر مبنای این افکار نوین د ست
مجری قانون فد رال حمله می کند  .به
کاخ سفید د ر رأس بزرگ ترین قد رت هسته ای
به عمل تغییر اوضاع بزنند  .بخش
مهاجرین و کشورهای مرجع آن ها
جهان ،نقطه عطفی د ر اوضاع بین المللی است.
توهین کرد ه ،سخنانش اغلب آن چنان
احزاب فاشیست به حکومت های مجارستان
اصلی تحقق چنین روید اد مثبتی
ضد حقیقت است که به نظر جاهالنه
و لهستان انتخاب شد ه اند  ،حزب فاشیستی
که د ر صورت وقوع کیفیت ًا اوضاع
می آیند با این وصف حساب شد ه اند و
«آلترناتیو برای آلمان» ( )AFDبه حزب اصلی
اروپا و جهان را تغییر خواهد د اد ،
اپوزیسیون د ر پارلمان آلمان تبد یل شد ه است.
هد فشان پاشید ن تخم نفاق مذهبی،
به فعالیت ما کمونیست های انقالبی
د ر کشورهای جهان سوم ،حکومت ها به الگوهای
نژاد ی و اجتماعی است .د ر خارج از
د
گرد
برمی
جهان
و
اروپا
سراسر
ر
د
فاشیستی حکومت د اری د ست اند اخته اند  .برای
آمریکا ،به جای مقابله با گرد نکشان،
مثال رژیم د وآرته ( )Rodrigo Duterteد ر فیلیپین،
آن ها را تشویق کرد ه و از این که الگوی
رژیم مود ی د ر هند و رشد د ار و د سته فاشیست
آمریکایی د ارند خوشحال است . . .باید
1
مسیحی د ر حکومت برزیل.
نگران آن بود که آقای ترامپ حواد ثی
رژیم ترامپ/پنس بالفاصله پس از پا گذاشتن
را به راه اند ازد که نه خود ش و نه هیچ
د ر کاخ سفید با صد ور فرمان های حمله به مطبوعات ،حقوق زنان ،ال .جی.
کس د یگر امکان کنترل آن را ند اشته باشند . . . .
بی .تی ها ،مهاجرین و پناهند گان اراد ه و عزم خود برای اعمال فاشیسم را
نشان د اد  .معاونین ،مشاورین و وزرای ترامپ مجموعه ای از ثروتمند ترین
چنین هشد ارهایی از سوی یکی از بلند پایه ترین مقامات هیئت حاکمۀ
میلیارد رها و ژنرال ها هستند که بعضی از آن ها مانند معاونش مایک پنس آمریکا را باید نشانۀ اوضاع به شد ت خطرناکی د ید که حتی از د ست امثال
د ر صف سرسخت ترین مسیحیان نژاد پرست ،ضد سیاهان و التینوها ،آلبرایت هم خارج شد ه است .آلبرایت اضافه می کند «:اگر این طور فکر کنیم
مخالفین حق سقط جنین و حقوق هم جنس گرایان قرار د ارند و روند نابود ی که فاشیسم یک زخم کهنه از گذشته است که تقریباً خوب شد ه بود ،
محیط زیست را انکار می کنند .
رسید ن ترامپ به کاخ سفید مانند این است که پانسمان زخم را برد اریم و
حزب کمونیست انقالبی آمریکا ( )RCP, USبا تشخیص این چرخش د ر الیۀ رویی زخم را بد ریم » .اما«چه باید کرد ؟ » ماد لین آلبرایت رجوع به
اوضاع ،به سرعت فراخوانی با عنوان «به نام بشریت تن به یک آمریکای «قانون» (همان قانونی که رژیم ترامپ/پنس از د ل ساز و کار آن بر آمد ) و
فاشیست نخواهیم د اد » را صاد ر کرد و همراه با نیروهای مترقی د یگر حول «پروسۀ انتخابات» (همان پروسه ای که رژیم ترامپ/پنس را به کاخ سفید
آن جنبش «رفیوز فاشیسم» ( )Refuse Fascismرا با هد ف «بیرون راند ن رژیم فرستاد ) است .این مسئله هم می تواند یک حقیقت را به تود ه های مرد م
ترامپ/پنس از قد رت» سازمان د اد  .این جنبش هنوز موفق به بیرون راند ن ثابت کند که کل این نظام و همۀ نمایند گان آن ورشکسته اند و هرگز قاد ر
رژیم ترامپ/پنس نشد ه است اما یقیناً تأثیرات مهمی بر صحنۀ سیاسی به مقابله با پد ید ۀ فاشیسم که سیستمشان آن را تولید کرد ه است ،نیستند .
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گرایش به راست د ر اروپا

راجر کوهن نویسند ۀ نیویورک تایمز هشد ار می د هد «یک ضد انقالب
جد ی و فعال علیه اصول د موکراسی لیبرال و کثرت گرایی فرهنگی د ر
جریان است . . .از قد رت بیرون راند ن این جریان بسیار سخت تر از آن است
3
که لیبرال ها تصور می کنند ».
د ر مجارستان ،اوربان ( )Orbanرهبر فاشیست ها با حمله نژاد پرستانه به
مهاجرین سوریه و خاورمیانه پایه گرفت .به قد رت رسید ن او برای سران
اتحاد یه اروپا تکان د هند ه بود  .او اولین رهبر اروپایی بود که از ترامپ حمایت
کرد و پیروزی او را جشن گرفت .لهستان پرجمعیت ترین کشور اروپای
مرکزی است که از الگوی مجارستان تقلید کرد  .یک پروفسور حقوق به
خبرنگار نیویورک تایمز می گوید « :د یوان عالی قضایی باید اعتبار انتخابات ها
را تائید یا رد کند  .احساس می کنم این مرحلۀ تد ارک برای چرخش های
بد تر است» این اقد ام د ر واقع ،زیر پا گذاشتن اصل «تفکیک قوا» است که از
اصول رژیم های د موکراسی بورژوازی است .به گفته وی اگرچه فاشیست ها
د ر اروپا مهاجرین را آماج قرار د اد ه اند اما مأموریتی نیز برای خود تعیین
کرد هاند که عبارت است از :نجات مسیحیت و نه چیزی کمتر از آن و گور
4
پد ر جامعۀ باز!
ویتولد واسزیکوفسکی ( )Witold Waszczykowskiوزیر امور خارجۀ پیشین
لهستان نیز گفت« :لهستان باید از وجود کسانی که فکر می کنند جهان
به طرز اجتناب ناپذیر به سمت د رهم آمیختگی هرچه بیشتر فرهنگ ها و
نژاد های گوناگون می رود و جامعه از د وچرخه سوارها و گیاهخواران و انرژی
تجد ید پذیر تشکیل شد ه و با نماد های د ینی ضد یت می ورزند  ،پاک سازی
ناسیونالیستی
شود  » .فاشیست های حاکم د ر لهستان بی مهابا به احساسات
ِ
عظمت طلبانه و نژاد پرستانه که با د ین گرایی مسیحی ترکیب شد ه است،
د امن می زنند  .حکومت لهستان اخیرا ً قانونی تصویب کرد ه است به نام
«ارد وگاه مرگ» .این قانون هرگونه اظهاریه د ر مورد همد ستی ملت لهستان
با رژیم هیتلر و کشتار یهود یان را مصد اق جرم تلقی کرد ه است و این د ر
حالی است که ارد وگاه مرگ آشویتس که بیشترین یهود یان د ر آن سوزاند ه
شد ند  ،د ر لهستان قرار د ارد !
چنین رژیم ها ،احزاب و شخصیت هایی متحد ین فاشیست ترامپ د ر اروپا
و مورد حمایت او هستند  .هزینۀ این فاشیسم را اتحاد یۀ اروپای لیبرال-
د موکرات می پرد ازد و تاکنون حاضر نشد ه اقد امی واقعی علیه جریانات
فاشیستی د ر این کشورها بکند  .این د ر حالی است که پیمان اتحاد یه
اروپا اد عا می کند این اتحاد بر پایه اصول «د موکراسی ،برابری و حاکمیت
قانون و احترام به حقوق بشر» بنا شد ه است .یکی از مخرج مشترک های
جریان های راست ضد یتشان با اتحاد یه اروپا است .زیرا آن را برای اهد افشان
مفید نمی د انند و د ر مقابل آن از «بومی گرایی» و «ارزش های ملی» د فاع
می کنند  .ماری لوپن رهبر حزب فاشیست جبهه ملی د ر فرانسه ،خود را به
اصطالح «فمینیست» نشان می د هد  ،اما معتقد است زن ها باید به خانه د اری
و پرورش کود کان بپرد ازند و «تقد س» خانواد ه را حفاظت کنند .
فاشیسم به تبعیت از خصلت سرمایه د اری امپریالیستی همیشه
یک جنبش جهانی بود ه است و برآمد ن آن د ر یک نقطه از جهان ،بر
فاشیست های سایر مناطق نیز تأثیر گذاشته است .به همین علت مبارزه
علیه فاشیسم هم خصلت بین المللی د اشته و این بار نیز باید چنین شود .
آر .سی .پی و متحد انش از ابتد ای شروع کارزار «به نام بشریت تن به یک
آمریکای فاشیست نمی د هیم» خطر فاشیسم را جهانی د انسته و هشد ار
د اد ند که قد رت یابی هیتلر د ر د هۀ  1930فقط مسئلۀ آلمان و طبقۀ کارگر
و کمونیست های این کشور نبود  ،بلکه ُکل بشریت تاوان بسیار سنگینی
برای عروج این پد ید ۀ هولناک کاپیتالیستی پرد اخت کرد  .اوضاع جهان به
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شد ت سیال است و هر لحظه می توان با رخد اد های غیرمنتظره مواجه شد .
به راستی که هر لحظه خطر آن هست که د رگیری های ویرانگر عظیم د ر
هر کجای جهان رخ د هند  ،اما هنوز آگاهی کافی د ر مورد اوضاعی که د ر
حال شکل گیری است د ر میان مرد م و جریانات سیاسی وجود ند ارد  .نگرش
اکثر مرد م به ورای مجاری سیستم موجود نمی رود  .د ر حالی که همین
سیستم ،فاشیسم را تولید کرد ه است .تود ه های مرد م ،از عروج و قد رت
گرفتن فاشیست ها احساس نگرانی می کنند اما د ر همان حال یاد می گیرند
که وضعیت را عاد ی سازی کرد ه و با آن سر کنند  .همین گرایش ،اوضاع را
خطرناک تر می کند  .اما نباید از یاد برد که د رست د ر د ل همین وضعیت
یک امکان مثبت برای چرخش د ر اوضاع سیاسی و جامعه نهفته است .د ر
بطن اوضاع حاکم بر اروپا و جهان و روند های محتمل پیش رو ،هم خطرات
جد ی نهفته است و هم پتانسیل و امکان اینکه تود ه های مرد م د ر کشاکش
وحشت ها و تهد ید ها به جستجوی افکار نوین پرد اخته ،به آن گوش فرا
د هند و بر مبنای این افکار نوین د ست به عمل تغییر اوضاع بزنند  .بخش
اصلی تحقق چنین روید اد مثبتی که د ر صورت وقوع کیفیتاً اوضاع اروپا و
جهان را تغییر خواهد د اد  ،به فعالیت ما کمونیست های انقالبی د ر سراسر
اروپا و جهان برمی گرد د • .
پی نوشت ها:
 -1د ر مورد برزیل د ر همین شماره مقاله عروج فاشیسم د ر برزیل :اعد ام سیاسی لوال و سایۀ
تاریک فاشیسم بر فراز برزیل از سرویس خبری جهانی برای فتح را بخوانید .
2- Albright, Madeline. Will We Stop Trump Before It Is Too Late? NYT 6 April 2018
3- Cohen, Roger. How Democracy Became the Enemy? 7 April 2018
4- Marcin Matczak to Roger Cohen. NYT

نشانی های ما

ﺑرای د ریافت هفتگی سرویس خبری جهانی برای فتح (به زبان انگلیسی) به آد رس
زیر رجوع کنید
http://uk. groups. yahoo. com/group/AWorldToWinNewsService/aworldtowinns
@yahoo. co. ukaworldtowinns@yahoo. co. uk

برای مکاتبه با سرویس خبری جهانی برای فتح ٬فرستاد ن اخبار و مقاالت خود
با آد رس زیر مکاتبه کنید
aworldtowinns@yahoo. co. uk

فاشیسم د ر آمریکا
گزید ه ای هایی از سه مقاله از باب آواکیان
د ر زیر گزید ه هایی از سه مقالۀ باب آواکیان مربوط به سال های  2005و
 2006را می خوانید  .موضوع مرکزی این مقاله ها تحلیل از خصلت اختالفات
د رون هیئت حاکمۀ آمریکا و فرجا ِم محتمل آن ها است .رخد اد های جاری د ر
پیش آواکیان را ثابت کرد و متأسفانه به فرجامی
آمریکا د رستی تحلیل د ه سال ِ
رسید که آواکیان پیش بینی می کرد  .با به قد رت رسید ن رژیم ترامپ/پنس که
برنامۀ استقرار و تحکیم یک رژیم فاشیستی را د ر آمریکا د ارد  ،مرحلۀ جد ید ی با
تضاد های جد ید د ر مقابل مبارزۀ انقالبی به وجود آمد ه است .د ر واقع د ر مرحله
فعلی گشود ن راه انقالب کمونیستی د ر آمریکا وابسته به پیش برد مبارزه ای
بزرگ برای بیرون راند ن رژیم فاشیستی از قد رت شد ه است .بررسی تحلیل
د ه سال پیش آواکیان ،اهمیت فوق العاد ه ای د ارد  .نه به این علت که د رستی
تحلیل های او ثابت شد ه است ،بلکه به این علت که نشان می د هد کماکان تنها
کنونی جهان را به نفع اکثریت
یک راه است که می تواند اوضاع بسیار متالطم
ِ
مرد م جهان به فرجام معلومی برساند و آن هم بد یل انقالب کمونیستی بر اساس
نوین باب آواکیان است .یک اثر مهم د یگر د ر مورد همین
تئوری کمونیسم
ِ
موضوع ،مقالۀ جمهوری وایمار نوشته آواکیان د ر سال  2004است .این سلسله
مقاالت نمونه های بی نظیری از کاربُرد روش و رویکرد علمی مارکسیستی د ر
تحلیل از روند ها و اوضاع هستند و با آن که بر روی آمریکا تمرکز د ارند اما
د رس های جهان شمول د اشته و به ویژه د ر بررسی و تحلیل تضاد های د رون
هیئت حاکمۀ جمهوری اسالمی می توان از آن ها آموخت.
آواکیان د ر مقالۀ د یگری به نام «جنگ د اخلی ای که د ر راه است» ()1999
فاشیسم را این گونه تعریف کرد :
فاشیسم به عنوان شکلی از حاکمیت د یکتاتوری طبقاتی
بورژوازی ،تضاد میان باطن و ظاهر د موکراسی بورژوازی را حل
می کند  .یعنی ،د یکتاتوری طبقاتی بورژوازی را به شکل عریان،
اعمال می کند .
وب سایت نشریه «انقالب» ( )revcom. usاین تعریف را بسط د اد ه و د ر مورد
فاشیسم و قوای محرکۀ آن می نویسد :
فاشیسم اعمال د یکتاتوری طبقاتی بورژوایی (د یکتاتوری
سرمایه د اری -امپریالیستی) از طریق به کار برد ن ترور و
خشونت آشکار ،لگد مال کرد ن کلیۀ حقوقی که قرار است
حقوق مد نی و قانونی باشند  ،و د ست زد ن به جنایت علیه
تود ه های مرد م ،به ویژه علیه گروه های خاصی که آنان را
«د شمن»« ،نامطلوب» و «خطر برای جامعه» معرفی می کند ،
با توسل به قد رت د ولتی و همچنین سازمان د اد ن گروه های
اوباش فناتیک ،است .همان طور که با مطالعه رژیم نازی د ر
آلمان و موسولینی د ر ایتالیا می توان د ید  ،یک رژیم فاشیستی
می تواند به سرعت حرکت کرد ه و با اقد امات سرکوبگرانه
خاصی ،حاکمیتش را تحکیم کند اما همچنین می تواند
برنامۀ کلی اش را از طریق یک سلسله مراحل پیش ببرد  .رژیم
فاشیستی حتی برخی اوقات تالش می کند به بخش هایی از
مرد م یا گروه خاصی از آن ها وعد ه د هد که د ر شرایط اعمال
ترور و وحشت عمومی ،سرکوب ،اخراج از کشور« ،توبه» یا
زند ان و اعد ام گروه های د یگری از مرد م ،اگر آنان د ر سکوت با
این رژیم همراهی کنند و د ست به اعتراض و مقاومت نزنند  ،از
ترور و وحشت این رژیم د ر امان خواهند بود .

 -1چیزی به نام «آن ها» موجود نیست
باب آواکیان 2004 -

 . . .چیزی به نام «آن ها» موجود نیست اما همه چیز د ارای جهت مسلمی
است . . . .طبقه حاکمه منشعب است و این امر ،موقتی نیست بلکه همیشگی
است و از ماهیت سیستم سرمایه د اری بر می خیزد  .این طور نیست که یک گروه
«یکد ست» و واحد و تجزیه نشد نی بر جامعه حکومت می کند  . . . .این نکته را
باید خوب د رک کنیم .گروه بند ی های متفاوتی موجود هستند که هر یک تالش
می کنند «آن ها» یعنی گروه مسلط و تعیین کنند ه د ر طبقۀ حاکمه و د ر نتیجه
د ر کل جامعه شوند  .اما یک «آن های» تَکین ند اریم.
 . . .د ر فیلم ماه بر فراز پاراد ور (  )Moon Over Paradorکه د استان آن د ر یک
خیالی آمریکای التینی د ر جریان است ،خانواد ه های اشراف یک د یکتاتور
کشور
ِ
را د ر قد رت گذاشته اند و از پشت او را کنترل می کنند  .اما او یک د فعه افسار
پاره می کند  .اما د نیای واقعی این طور نیست که «آن ها» که امور را می چرخانند ،
یکد ست هستند  .برخی اوقات بعضی آد م ها وقتی به این د رک می رسند که
منافع مالی نقش قد رتمند ی د ر جامعه د ارند  ،د ست به تحلیل های تنگ نظرانه
و اکونومیستی می زنند و رابطه مستقیم و مکانیکی میان منافع مالی و اقتصاد ی
قد رتمند از یک طرف با تصمیم گیری های سیاسی از طرف د یگر برقرار می کنند .
ما خود مان هم از این اشتباه ها کرد ه ایم .برخی اوقات حکومت کارهایی می کند
که به لحاظ اقتصاد ی خیلی به نفع قد رتمند ترین بیزنسها نیست .زیرا به اعتقاد
کسانی که تصمیم گیری می کنند  ،تصمیم هایی که گرفته اند به بهترین وجه
به سیستمی که خد متگزارش هستند خد مت می کند  .حال با هر د رکی که
از سیستم و منافع آن د ارند  .بله سیستمی موجود است که د ر نهایت قوای
محرکۀ اساسی و عمیق آن ،چارچوب و مختصات تصمیم گیری های سیاسی را
تعیین می کند  .اما رابطۀ «یک به یک» میان منافع بیزنس و مالی از یک طرف و
تصمیم گیری های سیاسی ،از طرف د یگر موجود نیست .یک «طبقه سرمایه د ار»
همگون که همه چیز را بر مبنای منافع اقتصاد ی همگونش تصمیم گیری می کند
موجود نیست .چیزی به نام «آن ها» ند اریم .کار به د ستان( )Political operativesاین
سیستم با خود مختاری نسبی عمل می کنند  .مث ً
ال کسی مانند جورج سوروس
هست که میلیارد ها د الر سرمایه د ارد و این بزرگ ترین حد ی است که یک
«آن ها» می تواند شکل بگیرد اما تعد اد زیاد ی «آن ها» وجود د ارد  .سوروس
خیلی خرج کرد تا جان کری رئیس جمهور شود و نگذارد جورج بوش برای بار
د وم انتخاب شود  ،اما نتوانست.
بنابراین باید مسائل و حتی رخد اد های د رون ساختارهای حاکمیت و محافل
حاکم را د ینامیک (پویا) د ید  .بله یک طبقه حاکمه وجود د ارد که مانند یک
هسته مستحکم است .یعنی تحرک بسیار زیاد ی د ر د رون آن موجود است.
اما یک چیز یکد ست به ویژه این روزها موجود نیست . . . .می توان و مفید
است که از عالمت اختصاری ها استفاد ه کنیم .اما این نوع «عالمت اختصاری»
(«آن ها») د رست مانند «عالمت اختصاری»های زیاد ی است که د ر عرصۀ علم
و عرصه های د یگر وجود د ارد یعنی می تواند به طرز تفکر غلط هم منتهی شود .
 . . .من قب ً
ال این تشبیه را کرد ه ام که وقتی یک فرد وارد ارگان های حکومتی
می شود مثل این است که کنکور ورود به طبقه حاکمه را می د هد اما این هم
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خصلت د ینامیک د ارد  .یعنی این طور نیست که یک خد ای آمریکایی آن باال
نشسته و برای کاند ید اهای مختلف نمره می د هد  .مسئله خیلی د ینامیک تر از
این حرف ها است .من گاهی از قیاس استفاد ه می کنم تا جوانب مهمی از واقعیت
را به مخاطبم بفهمانم اما نباید واقعیت را به طور عامیانه به قیاس ها تقلیل د اد .
د ر کل نباید مسئله را برای خود مان عامیانه کنیم .ما باید پیچید گی واقعیت را
د رک کنیم و بتوانیم همان طور که هست به د یگران هم بفهمانیم.
د ر حال حاضر برحسب اوضاع سیاسی و تضاد های د رون طبقه حاکمه ،و
به طور کل برحسب سمت و سوی جامعه (و به د رجات بسیار زیاد ی ،سمت و
سوی جهان) د ینامیک معینی موجود است .این د ینامیک می تواند د ر نتیجۀ
رخد اد های بین المللی عوض شود  .می تواند توسط رخد اد هایی که تحت کنترل
امپریالیست ها نیست عوض شود  .نویسند ۀ کتا ب ایمپریال هوبریس (�Impe
( )rial hubrisعضو قد یمی سیا) می گوید  :حملۀ یازد ه سپتامبر د یگری تقریباً
اجتناب ناپذیر است و احتماالً با سالح های نابود کنند ه.
خب اگر چنین چیزی رخ بد هد فکر می کنید چه تأثیری بر د ینامیک های
د اخل آمریکا خواهد گذاشت؟
د ر اینجا به یک نکتۀ کلید ی د ر رابطه با این اوضاع می رسیم :ما د ر مقابل کل
این وضعیت منفعل نیستیم و نباید باشیم .ما باید برای ایجاد تغییر راد یکال د ر
صحنۀ سیاسی فعالیت کنیم .د ینامیک فعلی برای ما ،برای پرولتاریای انقالبی،
برای مرد می که تحت ستم هستند  ،برای تود ه های مرد م د ر آمریکا و سراسر
جهان خوب نیست .و اگر بر این مسیر اد امه یابد بد تر خواهد شد و آنگاه اگر
همان نیروهای ارتجاعی مذهبی که د ر یازد ه سپتامبر د ست د اشتند یک حمله
د یگر د ر خاک آمریکا بکنند و به ویژه اگر حمله ای ویرانگرتر باشد  ،اوضاع به
سطح کام ً
ال متفاوت و مبهم جهش خواهد کرد  .بله اوضاع می تواند به وضعیتی
منتهی شود که حاکمان امپریالیست ایاالت متحد ه د ر نتیجۀ گسترد ن نیروهایش
د ر سطح بین المللی د چار شکست جد ی بشود اما اگر این اتفاق د ر شرایطی رخ
بد هد که د ینامیک فعلی بر همین مسیر تد اوم یافته است ،به احتمال زیاد به
وضعیتی بسیار بد تر از امروز منتهی خواهد شد  .پس بر اهمیت فعالیت عاجل
برای بسیج تود ه های مرد م د ر مبارزه سیاسی تأکید می کنم تا بتوانیم د ر تغییر
راد یکال اوضاع سیاسی جهش هایی کنیم و مختصات سیاسی و عرصه سیاسی را
د ر جهت مثبت تری برانیم.
زمانی که هیتلر قد رتش را تحکیم کرد  ،یک جنگ جهانی الزم شد تا سرنگون
شود و توسط یک د ینامیک د رونی و مبارزه از د رون جامعه آلمان سرنگون نشد .
هرچند افراد ی د ر هیئت حاکمۀ آلمان بعد از اینکه اوضاع به ضرر آلمان چرخید ،
سعی کرد ند او را ترور کنند  .قرار نیست قد ر گرایی بکنیم و بنشینیم و انتظار
چنین چیزی را بکشیم .می د انید که اگر جنگ جهانی بعد ی بیاید چه شکلی
خواهد بود  .معلوم نیست کسی زند ه خواهد ماند یا نه .این مسئله هنوز پابرجا
است .شوروی د یگری موجود نیست اما سالح های کشتار جمعی از هر طرف
پرواز می کنند  .خیلی متأسفم ولی این یک واقعیت است و یک د ینامیک بسیار
د ینامیک است .اما می تواند عوض شود و ما باید بفهمیم که اوضاع می تواند به
سمت بد تر از امروز تغییر کند  .اگر اوضاع را به حال خود ش ول کنیم مطمئناً به
شکلی به سمت بد تر تغییر خواهد کرد .
بنابراین باید وارد مید ان شد ه و آن را به سمت د یگری تغییر د هیم .د ینامیکی
د ر کار است که نه تنها د ر بطن خود احتماالت بسیار منفی و فوق العاد ه خطرناک
می پروراند بلکه همچنین پتانسی ً
ال عناصر مثبت و مساعد د ارد که ما می توانیم
روی آن ها کار کرد ه و اوضاع را به سمتی کام ً
ال متفاوت تغییر د هیم .د ر حال
حاضر ارد وگاه مثبت یعنی انواع اپوزیسیون علیه آنچه بوش د ر د ستور کار د ارد ،
تقریباً به طور کامل د ر چارچوب د موکراسی بورژوایی است .و اگر امور د ر این
چارچوب بماند  ،اگر طرفِ مثبت پوالریزاسیون عمد تاً همین طور بماند و توسط
آن تعریف شود  ،منافع تود ه های مرد م د ر آمریکا و سراسر جهان حاکم نخواهد
شد  .اگر صحنه مجد د ا ً قطب بند ی شود و تبد یل به یک قطب بند ی مساعد
گرد د  ،عناصر بسیار زیاد ی از این نوع اپوزیسیون (یعنی مقاومتی که از چارچوب
د موکراسی بورژوایی گسست نکرد ه است) کماکان موجود خواهد بود  .حتی اگر
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قطب بند ی مجد د طوری بشود که کام ً
ال به یک اوضاع انقالبی منتهی شود  ،بازهم
چنین چیزی د ر صحنه موجود خواهد بود  .اما اگر وضع اپوزیسیون به لحاظ
سیاسی همین طور که هست بماند  ،یعنی د ر یک طرف قطبی که بوش نمایند ه
آن است و د ر طرف د یگر صرفاً اپوزیسیون بورژوا د موکراتیک (از انواع و اقسام)
چیز خوبی از آن د ر نخواهد آمد و منافع واقعی تود ه های مرد م پیروز نخواهد شد .
شمار زیاد ی هستند که د ر نتیجۀ د ینامیک موجود مجبور شد ه اند با جهان
مواجه شوند  .اکنون رو د ر روی آن قرار گرفته اند  .و کاری که هستۀ مسلط د ر
هیئت حاکمه (که االن حول بوش حلقه زد ه اند ) می خواهد بکند این است که
اجماعی به وجود آورد که مسلماً متفاوت از اجماعی است که هد ف بیل کلینتون
است .د ر د وره پس از جنگ سرد  ،با فروپاشی شوروی و امپراتوری آن ،کلینتون
تالش کرد د ر د اخل امریکا اوضاع را د ر چارچوبِ یک د موکراسی بورژوایی سکوالر
از نو قالب بند ی کند  .هرچند امتیازات بیشتری به مذهب و حتی به بنیاد گرایی
مذهبی می د اد اما هنوز د ر چارچوب د موکراسی بورژوایی سکوالر ،یک چارچوب
بورژوا د موکراتیک سکوالریِ «پسا روشنگری» عمل می کرد  .و یک چارچوب
د یگر د ر مقابل آن د رآمد ه که هنوز کام ً
ال به مثابه چارچوبی طبقه حاکمه (ساد ه
بگویم ،به شکل مسلط د ر اد ارۀ امور کشور) تحکیم و سلطه نیافته است .با این
وصف د ارای ابتکار عمل زیاد ی است و هیوالیی است که هرگز سیر نمی شود
و اگر تغذیه نشود افسارگسیخته می شود  .این به معنای آن نیست که اگر ما
هیچ کاری نکنیم حتماً این چارچوبِ فاشیستی ،و به ویژه فاشیستی مسیحی و
نیروهایی که مصمم هستند این چارچوب را تحمیل کنند پیروز خواهند شد  .اما
د ینامیکی د ر کار است که بسیار جد ی است. . . .
ما باید این واقعیت را تشخیص د هیم که د ر اینجا یک گره گاه ،یعنی به هم
رسید ن و تشد ید تضاد های مهم ،موجود است .اما د ر همان حال ،این امر ایستا
و یخ زد ه و جد ا از نیروهای بزرگ تر د ر جهان نیست .مطمئناً همین طور که
هست باقی نخواهد ماند  .د ر واقع با اطمینان باالیی می توان گفت که این طور که
هست نخواهد ماند  .اما امور د ر حال حرکت د ر جهت خاصی هستند  .د ینامیکی
د ر جریان است که اص ً
ال شبیه آن مثال مشهور (یا بد نام) نیست که اوضاع را
تشبیه می کند به «پاند ول سیاسی» که «این ور و آنور» می شود  .امور را د ارند
به سمتی افراطی می برند و د ر حال حاضر به مقد ار زیاد منفی است .د ر همان
حال باید تأکید کرد د رون آن عوامل مساعد هم موجود است .ما باید به طور
عاجل د ر این اوضاع و این د ینامیک ،روی این عناصر پتانسیال مثبت کار کنیم
و روی فاکتورهای منفی هم کار کنیم و آن ها را قطب بند ی مجد د کنیم .سپس
اگر و زمانی که د ر نتیجه اعمال نیروهای د یگر و پاسخ های طبقۀ حاکمۀ آمریکا،
چرخش های مهمی د ر اوضاع جهان رخ د هد  ،نتایج کل ماجرا می تواند کام ً
ال
متفاوت و مثبت باشد ولی اگر د ینامیک جاری به حال خود رها شد ه و به طور
راد یکال د گرگون نشود  ،حتماً نتیجۀ آن منفی خواهد بود .
ما مسئولیت سیاسی و اید ئولوژیک عظیمی د ر این زمینه د اریم .بد ون
د نباله رو شد ن ،باید با بسیاری از آد م ها و نیروهای مترقی که هنوز مستأصالنه
تالش می کنند د ر چارچوب همین سیستم سرمایه د اری و د موکراسی بورژوایی
به د نبال یافتن راه حلی برای این وضع هستند  ،متحد شد ه و مبارزه کنیم .ما
باید با احساس تنفر آن ها از آنچه رژیم کنونی د ر آمریکا نمایند گی می کند و
جهتی که جامعه آمریکا و جهان د ر پیش گرفته است ،متحد شویم .ما همچنین
باید با آن ها مبارزه کنیم و اپوزیسیون و مقاومت فعلی را تبد یل به یک چیز د یگر
و کیفیتاً متفاوت کنیم و د ر میان تود ه های تحتانی جامعه یک جنبش انقالبی
قد رتمند به وجود آوریم .د ر کل وضعیت کنونی ،این یک عنصر تعیین کنند ه
است.
ما نمی توانیم د ست روی د ست بگذاریم و اجازه د هیم این جریان «ایمان
گرا» (منظور فاشیست های مسیحی د ر د ولت بوش که د ر حال حاضر د ر د ولت
ترامپ قد رت را د ر د ست د ارند  .مترجم) و د یگر مزخرفات مذهبی با د ست
باز تود ه های مرد م را د ر جهتی ببرند که ضد منافع اساسی شان است. . . .
عناصر مثبت و پتانسیال بسیار مثبت د ر این اوضاع موجود است .قطب بند ی
کنونی بخشی از مجموعه ای بسیار د ینامیک و بی ثبات است و می تواند به طور

راد یکال به هر جهتی کشید ه شود .اما حتی اگر عنصر مسیحیت فاشیست
د ر د وره ای یا برای مد تی کنار برود  ،خصلت اصلی این وضع هرگز کام ً
ال
ناپد ید نمی شود یا هرگز تبد یل به یک خصلت غیر مهم د ر عرصه و
«مختصات» د رون سیاست های طبقه حاکمه نمی شود مگر این که
جامعه به طور کلی د ستخوش تغییر انقالبی شود .
مسئله اساسی این است :د ینامیک های این اوضاع چه خواهد بود و به کجا
منتهی خواهد شد ؟ پیامد های وحشتناک و قطب بند ی منفی تر را مقایسه کنید
با وضعیتی که تود ه های مرد م از بطن این اوضاع یک قطب بند ی کام ً
ال متفاوت
را بیرون آورند و د ینامیک کام ً
ال متفاوتی را بیافرینند که به سمت حل بنیاد ا
متفاوت این شرایط برود ؟
اینجا است که ما طرح می شویم و چالش و مسئولیت این است و ما باید آن
را بر د وش بگیریم.
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در مقاله هرم قدرت و مبارزه برای واژگون کردن کل این سیستم
خاطرنشان کرد م «د ر باالی این هرم کسانی نشسته اند که بر جامعه حاکمیت
می کنند  . . .د ر یک طرف جمهوری خواهان هستند (طرف راست) با برنامه
منحطشان که تا پایین اد امه می یابد  .با پایه اجتماعی جناح راست که مذهبی های
خل و چل و احمق های بنیاد گرا هستند  .طرف د یگر د موکرات ها هستند که آن ها
ضلع به اصطالح «چپ») و سعی می کنند
هم د ر رأس این هرم نشسته اند (د ر ِ
یک پایه اجتماعی د یگری را بسیج کنند (منظور این نیست که د موکرات ها
منافع آن را نمایند گی می کنند ) .این پایۀ اجتماعی چه کسانی هستند ؟ کلیۀ
کسانی که د ر مورد مسائل گوناگون مواضع مترقی د ارند و همۀ کسانی که د ر
این جامعه تحت ستم هستند  .بخش بزرگی از نقش د موکرات ها این است که
این قشر را د ر چارچوب فرآیند انتخاباتی بورژوایی نگاه د ارند و وقتی این ها از
این چارچوب بیرون می افتند یا از آن فرار می کنند د وباره آن ها را به د رون این
چارچوب بازگرد انند .
می توانیم به این هرم این طور هم نگاه کنیم که از د و نرد بانی تشکیل شد ه
است که آن باال به هم تکیه د اد ه اند و نیروهای گریز از مرکز د ر پایین ،از مرکز به
طرف بیرون کشید ه می شوند  .این می تواند باعث فروپاشید ن هرم شود  .د ر این
چارچوب و به این طریق ،می توان د ید که این سؤال با حد ت طرح می شود  :آیا
مرکز می تواند خود را نگاه د ارد ؟
د ر حال حاضر قطب بند ی (پوالریزاسیون) د ر طبقه حاکمه آمریکا این گونه
است :یک طرف اند یشه و برنامه میانۀ متعارف است و د ر طرف د یگر ،اند یشه و
برنامه فاشیستی .هر د وی این ها د ر نهایت به همان نظام امپریالیستی خد مت
می کنند  .بله د رجه بند ی هم د ارند  .نیروهایی هستند که وسط هستند و نیروهایی
هستند  ،به ویژه د ر میان جمعیت وسیع تر که اساساً اص ً
ال د ر این صف آرایی
نمی گنجند و د یگرانی هستند که ما باید آن ها را از د رون این صف آرایی بیرون
بیاوریم .اما اگر به این تحلیل هرمی فکر کنید  ،د ر رأس این هرم د ر یک طرف
اند یشه و برنامه متعارف امپریالیستی قرار د ارد و د ر طرف د یگر اند یشه و برنامه
فاشیستی .هر د وی این ها د ر نهایت ریشه د ر همان سیستم امپریالیستی د ارند
و نهایتاً به آن خد مت می کنند  .و کل این وضعیت مرتب د ارد به سمت راست
می رود . . . .
به همین علت میان رهبری حزب د موکرات با «پایه تود ه ای» آن یعنی کسانی
که به د موکرات ها رأی می د هند «انفصال» است  . . .د ر کنگره سال 2004
شکافی بزرگ میان احساسات صفوف پایین حزب د موکرات که کارکنان سطح
پایین آن هستند و رهبریت آن بود  .مث ً
ال بر سر این که باید از جنگ عراق بیرون
آمد  . . .با این وصف خیلی ها رفتند و آگاهانه رأی د اد ند  .کسانی که رأی د اد ند ،
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از جمله تود ه های تحتانی جمعیت بی تفاوت نبود ند  .بله برخی رأی ند اد ند ولی
این انتخابات بار سیاسی زیاد ی د اشت چون د ر هر د و طرف ،جمعیتی موجود
بود که به لحاظ سیاسی می د انست چرا د ارد رأی می د هد  .خیلی ها که به جان
کری رأی د اد ند می گفتند  :آره انتخاب خوبی نیست .اما اص ً
ال نمی خواستند بوش
رئیس جمهور شود و به د الیل موجهی نمی خواستند که بوش بشود  .اما این الزم
نیست که این نخواستن ،چنین بیانی را به خود بگیرد چون به نفع انقالبی که ما
نیاز د اریم نیست .البته ما باید با برخی چیزها که بیان می شد متحد بشویم ولی
باید آن را تغییر مسیر د اد ه و به جهت د یگری رهبری کنیم. . . .
من آن موقع گفتم ،3اگر شما سعی کنید د موکرات ها را واد ار کنید
چیزی بشوند که نیستند و نخواهند شد  ،شما خود تان د رنهایت چیزی
خواهید شد که د موکرات ها د ر واقع هستند ( .تأکید از مترجم) د ر انتخابات
 2004نیز این د ینامیک قابل مشاهد ه بود  .برخی ها استد الل های جان کری د ر
انتقاد از بوش را اتخاذ کرد ند  ،د ر حالی که با آن موافق نبود ند  .آیا شما موافقید
عیب جورج بوش این است که فرماند ه کل قوای خوبی د ر عراق نبود ؟ آیا
که ِ
این است انتقاد شما از رخد اد ها؟ برای میلیون ها نفر جواب روشن است :خیر .با
این وصف کسانی پید ا می شوند که به سوی این نوع استد الل ها جلب می شوند .
پس از یک طرف این قطب بند ی اص ً
ال چیزی نیست که ما نیاز د اریم .این
واضح است .از طرف د یگر ،یک سؤال اساسی هست :آیا کانون قد رت می تواند
خود ش را نگاه د ارد ؟ پتانسیل آن موجود است که نتواند و اگر نتواند  ،چه خواهد
شد ؟ اص ً
ال ضمانتی موجود نیست که اگر کانون قد رت نتواند خود ش را نگاه
د ارد  ،اتوماتیک ماحصلش مثبت خواهد بود  .یعنی الزاماً برای کاری که ما د اریم
می کنیم و می خواهیم بکنیم و تود ه ها را برای رسید ن به آن رهبری کنیم،
ماحصل مثبتی د ر بر نخواهد د اشت .اص ً
ال تضمین نیست که اگر کانون د ر شکل
ً
کنونی اش نتواند خود ش را نگاه د ارد  ،چیز مثبتی از آن د ر بیاید و اصال می تواند
به طور افراطی چیزی منفی از آن بیرون بیاید  .د ر واقع د ر حال حاضر احتمال
منفی بیشتر است .برای همین خیلی ها را ترس فلج کرد ه است .ما باید از طریق
کار خود مان ،یعنی کار اید ئولوژیک و سیاسی و د ر نهایت کار تشکیالتی بر اساس
خط اید ئولوژیک و سیاسی خود مان ،با این مسئله نیز برخورد کنیم.
کل غلیانی که د ر جامعه هست نشان د هند ۀ د رستی تحلیل ما است که:
جهان د ر حال گذشتن از د وران گذار بسیار مهمی است که آبستن یک بی نظمی
بزرگ است .د وران گذاری که با فروپاشی شوروی و امپراتوری آن د ر د هه
 1990آغاز شد  .ما هر چه بیشتر عالئم آن را می بینیم .این تحلیل ضد تحلیل
کالسیک انترناسیونال سوم است که هر حرکت امپریالیسم آمریکا د ر جهان را
مربوط می کرد به «بحران امپریالیسم» و عمق بحرانی که گریبانش را گرفته
است 4.نمی گوییم که تود ه ها شرایط سختی ند ارند و بحران های سیاسی واقعی
و انواع د یگر بحران ها د ر بخش های بزرگی از جهان وجود ند ارد  .اما نظریه های
انترناسیونال سوم د ر مورد «بحران امپریالیسم» ما را قاد ر به د رک د ینامیک های
واقعی که د ر کار هستند نمی کند . . . 5 .
اما یک سؤال واقعی خود نمایی می کند  :اگر کانون قد رت نتواند خود را حفظ
کند  . . .آن راه هایی که این طبقه حاکمه تاکنون توانسته جامعه را به صورت یک
پارچه نگاه د ارد و بر آن حکومت کند و قاد ر بود ه است منافع بزرگ ترش را بر
مشاجرات جانب د ارانۀ کوچک تر غالب کند  ،د ر حال از هم گسیختن است .علت
آن ،روند های ماد ی عمیق است که د ر مورد برخی از آن ها د ر مقالۀ «موعظه از
منبر بر استخوان بنا شد ه» و مقاله «توطئۀ د ست راستی» 6صحبت کرد ه ام .د ر
اقتصاد جهان و آمریکا تغییرات بسیار مهم رخ د اد ه است .به ویژه گلوبالیزاسیون
شد ت یافته که با فروپاشی شوروی به راه افتاد  .تغییرات هم زمان و مرتبط د ر
د اخل آمریکا رخ د اد ه است .به ویژه برحسب ضرورت و فرصت حذف اجماع «نیو
8
د یل» ( 7)New Dealو برنامه های «جامعه بزرگ».
یکی از نکات مقالۀ یاد د اشت هایی بر اقتصاد سیاسی (نوشتۀ ریموند لوتا)
این است:
وقتی بحران مشروعیت رخ می د هد  ،وقتی آن «چسب»
اجتماعی که جامعه را نگاه می د ارد شروع به باز شد ن می کند
نشریه حقیقت .دوره سوم | شماره  .82خرداد ماه 1397

21

و تالش هایی برای بافتن یک اجماع 9جد ید د ر میان طبقۀ
حاکمه و برای حاکمیت (یک «چسب اجتماعی» جد ید  ،مث ً
ال)
آغاز می شود  ،آنگاه یک مسئلۀ حاد خود نمایی می کند  :آیا
تالش برای شکل د اد ن به یک اجماع جد ید  ،عملی خواهد شد
و آیا کار خواهد کرد ؟
این مسئله ای است که د ر حال حاضر جریان د ارد و چیزی است که باید
عمیق تر وارد ش شد .
پس تضاد های بسیار حاد ی د ر جامعه و د ر د رون طبقه حاکمه وجود د ارد
که به طور کامل تحت کنترل هیچ کس نیست .ما با یک «کمیتۀ طبقۀ حاکمه»
روبرو نیستیم که همه آن باال نشسته اند و شی ِر لوله های سیاسی را باز و بسته
می کنند  .البته کار به د ستان سیاسی مانند کارل ُرو ( )Karl Roveیا کسان د یگر
سعی می کنند این کار را بکنند اما د ینامیک اساسی  10چیز د یگری است و نه
کار این سیاسی کاران .نیروهای
متفاوتی د رون طبقۀ حاکمه و
به طور کل د ر جامعه هستند
که با یکد یگر سرشاخ اند .
این وضعیت فشار عظیمی
بر روی انسجام کانونی که تا
امروز وجود د اشت می گذارد
و آن ها د ر تالش هستند تا از
طریق نزاع های بسیار ،مجد د ا ً
آن را حد اد ی کنند  .ما با یک
گروه بند ی منسجم که کوشش
می کند چنین کاری را انجام
د هد مواجه نیستیم بلکه بر
بستر این د ورۀ گذار بزرگ 11که
پتانسیال د ارای بی نظمی های
عظیم است ،این گروه بند ی ها
تالش می کنند از طریق نزاع
و کشمکش یک مرکز و اجماع
جد ید حاکمیت را شکل د هند .
د ر مقالۀ «اهد اف بزرگ و
استراتژی بزرگ» 12از کتابی
نقل قول آوردم به نام توربو
کاپیتالیسم نوشتۀ اد وارد
لوتواک ( .)Edward luttwakاین
کتاب به جنبۀ بنیاد گرایی
ینی کارهای امروز هیئت
د ِ
حاکمه خیلی نپرد اخته بلکه
تنبیهی عام
بیشتر به جنبۀ
ِ
فرهنگ امروز د ر ایاالت متحد ه می پرد ازد  .د ر واقع نکتۀ تکان د هند ه ای را طرح
آمریکایی این مسئله ضعیف تر از آن است
شکل
می کند و می گوید هرچند
ِ
ِ
که د ر آلمان نازی رخ د اد اما به آن شباهت نیز د ارد  .به این صورت که یک
انتقام گیری غیراقتصاد ی برای عوامل نهایتاً اقتصاد ی د ر جریان است .این ربط
تمثیل «توربو کاپیتالیسم» به آن اشاره
د ارد به پد ید ه ای که لوتواک با استفاد ه از
ِ
ناامنی
می کند  .و منظورش از «توربو کاپیتالیسم» سرعت گام های زند گی و
ِ
مالزم آن است .بله خیلی ها یک عالمه پول د رآورد ه اند به ویژه د ر د هه .1990
اما امنیت شغلی ند ارند  .آن امنیتی را که قب ً
ال حس می کرد ند د ارند  ،د یگر
13
ند ارند  .د ر همان جا از کتاب د یگری به نام آمریکایِ قلعه نشین هم نقل کرد م.
این کتاب د ر مورد رشد محالت ثروتمند است که گویی د رون قلعه ساخته
شد ه اند  .نویسند ه صحبت از عقب نشینی آمریکایی های مرفه به د رون اجتماعات
پل ورود ی قلعه را باال بکشند  .بی ثباتی
د ربسته می کند  .یعنی سعی می کنند ِ
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و بی د ورنمایی و هرج و مرج و بی نظمی ،کام ً
ال واقعی است و ترس هم تولید
می کند  .مایکل موور د ر کتاب بولینگ با کولومباین تا حد ی این واقعیت را نشان
د اد ه است .ترسی موجود است که هم پایه ماد ی د ارد و هم آن را ساخته اند  .اما
بیان غیراقتصاد ی انتقام برای تحوالت اساساً اقتصاد ی یا
نکتۀ لوتواک د ر مورد ِ
تحوالتی که نهایتاً اقتصاد ی هستند  ،بخشی بسیار مهم از کل تصویری است که
باید د رک کنیم و برای تغییر آن حرکت کنیم.

 -3راهی برای د رک روید اد های جاری . . . : 14د و
راه و آند رو سولیوان و کورنل وست
نشریه انقالب  12ژوئن 2005
 . . .عنصر فاشیسم مسیحی
د ر د رون هیئت حاکمه و به
طور کلی د ر جامعه یک نیروی
قد رتمند است و ناپد ید نخواهد
شد  .مساوی با کلیت حزب
جمهوری خواه نیست و صرفاً
د نباله روی برنامه های د یگر
د ر آن حزب نخواهد بود  .این
نیرو د ینامیک خود ش را د ارد
و هم زمان با د یگر برنامه های
«محافظه کارانه» همپوشانی
د ارد  .د ر حال حاضر اتحاد
زیاد ی میان این برنامه ها
موجود است اما اتحاد کامل
موجود نیست و میان آن ها
تفاوت هم هست.
آیا ممکن است د ر طبقه
حاکمه یک تجد ید صف آرایی
صورت بگیرد که فاشیست های
مسیحی د رهم شکسته شوند ؟
بله .به لحاظ تئوریک ممکن
است که د رهم شکسته شد ه و
به طور جد ی عقب راند ه شوند .
نکتۀ گینگریچ ( )Newt Gingrichرا
فقط می توان برحسب د عواهای
د رون هیئت حاکمه فهمید .
البته به نظر من خیلی سخت
است که این د عواها د ر نهایت د ر آن چارچوبِ بماند  .15 .به عبارت د یگر یک
تجد ید صف آرایی د ر طبقه حاکمۀ آمریکا ممکن است .صف آرایی مجد د ی که
د ر آن برنامۀ فاشیست های مسیحی و به طور کلی «محافظه کاران» (از جمله
خود گینگریچ) ضربۀ محکمی بخورد و برنامۀ د یگری جلو بیاید  .امید و هد ف
میلیارد رهای د موکرات این است 16.اما فکر نمی کنم بتوانند به این د ست پید ا
کنند  .حد اقل د ر چارچوب کوتاه مد ت نخواهند توانست به آن د ست یابند  .البته
ممکن است تالش خود را بکنند اما برای تحقق آن باید یک نبرد مهم د ر طبقۀ
حاکمه صورت بگیرد  .باید کسانی پا جلو گذاشته و یک برنامه منسجم کام ً
ال
متفاوت جلو بگذارند و به واقع به طور تهاجمی به نیروهای د ست راستی حمله
کنند  .با نگاهی به اطراف و به د ینامیک های د رون جامعه و جهان ،به نظرم خیلی
محتمل نمی آید  .غیرممکن نیست اما خیلی هم محتمل نیست.
اما بگذارید این طور بگویم :طبقۀ حاکمه با هیچ برنامۀ د یگری قاد ر به

وارد کرد ن ضربه سیاسی سنگین به فاشیسم مسیحی نخواهد بود « .فاشیسم
مسیحی نرم» که برخی نیروهای کلید ی د رون د موکرات ها بحثش را می کنند
ِ
یا سیاست های مشابه آن ،از عهد ۀ این کار بر نخواهد آمد  .این نوع سیاست ها
صرفاً آب به آسیاب فاشیست های مسیحی و به طور کل «محافظه کاران» خواهد
ریخت.
 . . .فاشیسم مسیحی یک نیروی واقعی است و د ارای د ینامیک خود ش د رون
طبقه حاکمه و کل جامعه است . . . .ممکن است کسی بگوید ( . . .با روی کار
آمد ن این ها –م) تکلیف عِلم و سازمان ناسا چه می شود ؟ اگر علم و پزشکی و
امثال آن وجود ند اشته نباشد چطور می توان مرد م را از بیماری و مرگ نجات
د اد ؟ اما د قیقاً نکته د ر اینجا است که الزم نیست برنامه آن ها «به طور ناب» با
کلی طبقه حاکمه است سازگار باشد  . . . .این یک
آنچه د ر حال حاضر منافع ِ
مجموعۀ فوق العاد ه بی ثبات و آنارشیک است اما به معنای آن نیست که نمی تواند
به قد رت برسد  .به معنای آن نیست که فاشیست های مسیحی نمی توانند رژیم
د ین مد ار (تئوکراتیک) برقرار کنند و از طریق تئوکراسی ،د یکتاتوری بورژوازی
را د ر آمریکا اعمال کنند  .این د ینامیک ها موجود ند و ما باید به طور کامل آن ها
را بفهمیم.
من واقعاً فکر می کنم عنصر فاشیست مسیحی به خود ی خود  ،جنبۀ هد ایت
اساسی این وضعیت است .بله گسترش امپراتوری می تواند تبد یل به
کنند ه و
ِ
گسترش بیش از اند ازه شود و برایشان مشکل آفرین بشود و این می تواند شکلی
باشد که تحت آن همه چیز به زیر سؤال کشید ه شود و حتی یک وضعیت انقالبی
سربلند کند  .با این وجود فکر می کنم آنچه د ر این مجموعه مصمم و سمج است،
به فشرد ه ترین وجه عنصر فاشیسم مسیحی است .هم مصمم و سمج است و
چالشی اساسی است علیه اجماعی که د ر این کشور به شکل های مختلف د ر
سراسر تاریخ آن حاکم بود ه است .اینجا همیشه یک کشور مذهبی بود ه است اما
همیشه اساساً رژیمی سکوالر حاکم بود ه است. . . .
فیلم چالش گر( )The Contenderرا به خاطر آورید  . . . .وقتی چالش گر زیر
فشار قرار گرفته و به یک جلسه کنگره می رود و می گوید « :محراب من ،محراب
«مذهب» بسیاری از بورژوا د موکرات های
د موکراسی است» .یعنی د موکراسی
ِ
سکوالر است« .مذهبی» که زیرآبش توسط این فاشیسم مسیحی زد ه شد ه و
به چالش گرفته می شود  .وقتی این اصول اساسی به این شکل زیر سؤال رفته
و به چالش گرفته می شوند  ،از یک طرف کسانی که این اصول برایشان «عزیز»
است به د فاع از آن برمی خیزند  .از طرف د یگر ،هم زمان چشم و گوش بسیاری
از آن ها به روی مسائل بزرگ ،حتی د ر مورد آن تعصبات بورژوا د موکراتیکشان
باز خواهد شد  .این د ینامیک ها این طور کار می کنند  .این چیزی است که ما
د ر فعالیت های خود مان و به طور کلی د ر جامعه د ر اشکال میناتوری و حتی
متعصبین بنیاد گرای مسیحی و د یگر فاشیست ها
د ر مقیاس بزرگ تر می بینیم.
ِ
د ارند این «محراب» د موکراسی را که نهایتاً و اساساً د یکتاتوری بورژوایی است
از بین می برند  .بله هنوز خیلی ها می خواهند د ر این محراب نیایش کنند اما کل
این وضعیت باورهای آنان را نیز زیر سؤال می کشد و به ویژه اگر سنتز متفاوتی
د ر مید ان باشد و پژواکش به آن ها بخورد  .این یکی از چالش های بزرگ است
که د ر مقابل ما قرار د ارد  .یعنی واقعاً یک سنتز بنیاد ا متفاوت را به طرزی زند ه
به مید ان بیاوریم.
اگر این وضعیت د ر حصار سیاست ها و حاکمیت بورژوایی بماند به طور
جد ی می تواند به قهقرا برود  .مسائل روی سنگ حک نشد ه اند  :د ینامیک هایی
می تواند سربلند کنند که بسیار بزرگ تر از روید اد های هر مقطع زمانی مشخص
باشند  .نکتۀ مربوط به رخد اد های غیرمنتظره ،پیش بینی نشد ه و به گونه ای
«غیرقابل پیش بینی» همین است .حتی چیزهایی که می توانیم اکنون د ید ه
و پیش بینی کنیم ،می توانند مختصات این وضع را عوض کنند  .اما بد ون یک
فرآیند کشمکش سخت ،هیچ یک از این ها حتی د ر چارچوب پارامترهای طبقه
حاکم عوض نخواهند شد  .من فکر نمی کنم این کشمکش می تواند بد ون د رگیر
کرد ن و کشید ن کل جامعه به د رون آن رخ د هد  .و مطمئناً ما نمی خواهیم این
کشمکش بد ون این که جامعه به د رون آن کشید ه شود جریان یابد .

و بعد سؤال اینجا است که از د رون آنچه چیزی بیرون خواهد آمد  .این از
قبل تعیین نشد ه است.
این فکرها را می خواستم طرح کنم چون برای ما فوق العاد ه مهم است که
به گونه ای علمی ،ماتریالیست د یالکتیکی اوضاع را د رک کنیم .به بهترین حد
ممکن د ینامیک ها را شناسایی و د رک کنیم و بهترین روش و رویکرد ممکن را
د ر کنکاش عمیق د ر این د ینامیک ها د اشته باشیم و آن ها را کامل تر ،با تمام
پیچید گی هایشان و جوهرشان بفهمیم تا بتوانیم مبارزه ای را برای تغییر راد یکال
وضعیت در جهت مثبت راه ببریم• .
پینوشتها:
1- The Center — Can It Hold? The Pyramid as Two Ladders
2- Revolutionary Worker #1231 (March 7, 2004) and is available online at revcom. us
3- These comments, under the heading “Food for Thought While Agonizing Over Bush and Everything
He Stands For,” appeared in Revolutionary Worker #1254 (Oct. 10, 2004) and is available online at
revcom. us.

 -4به فصل آخر د ر کتاب آمریکا د ر سراشیب به قلم ریموند لوتا رجوع کنید .
 -5انترناسیونال سوم به انترناسیونال کمونیستی (کمینترن) اشاره د ارد  .انترناسیونال کمونیستی
سوم پس از پیروزی انقالب اکتبر  1917د ر روسیه توسط لنین تأسیس شد  .اما کمینترن ،به ویژه
د ر د وره ای که تحت رهبری استالین بود و از اواسط د هۀ  1920به بعد تا زمانی که د ر د وران
جنگ جهانی د وم منحل شد  ،هر چه بیشتر د ارای یک رویکرد مکانیکی د ر تحلیل از اوضاع جهان
بود  .این تحلیل اساساً جهان را د رگیر بحرانی می د ید که همیشه بد تر می شود یا د ر حال بد تر
شد ن است .برای بحث بیشتر د رباره این تحلیل و متد ولوژیِ آن به کتاب آمریکا د ر سراشیب
(ریموند لوتا ،و یاد د اشت هایی بر اقتصاد سیاسی :تحلیلی د ربارۀ د هۀ  ،1980موضوعات مربوط به
متد ولوژی و اوضاع جاری (ریموند لوتا ،انتشارات حزب کمونیست انقالبی آمریکا )2002 ،رجوع
کنید  .هر د و این کتاب ها به مشخصات زیر توسط انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) به
فارسی ترجمه و منتشر شد ه اند :
آمریکا د ر سراشیب .ریموند لوتا با همکاری فرانک شانون .ترجمه منیر امیری .انتشارات حزب
کمونیست ایران (م ل م)1395 .

از اقتصاد و سیاست .ریموند لوتا .ترجمه از کمیته ترجمه حزب کمونیست ایران (م ل م)1397 .

6- The Truth About Right-Wing Conspiracy. And Why Clinton and the Democrats Are No Answer

 -7برنامه «نیو د یل» فرانکلین روزولت د ر د هه  1930به اجرا گذاشته شد تا سرمایه د اری آمریکا
را که د رگیر د ر رکود بود از طریق یک رشته اصالحات نجات د هد  .د ر میان این برنامه ها ،به اجرا
گذاشتن بیمه امنیت اجتماعی ،بیکاری و قانونی کرد ن اتحاد یه کارگری و به وجود آورد ن سیستم
عوض قبول سیستم سرمایه د اری از سوی
مد رن معامله جمعی (میان کارگران و کارفرمایان) که د ر
ِ
کارگران ،وعد ۀ ایجاد یک تور ایمنی به کارگران می د هد که بد ترین جنبه های سرمایه د اری را نرم
و قابل تحمل کند .
8- Great society programs

برنامه های «جامعه بزرگ» د ر اواسط شورش های د هه  1960از طرف لیند ون جانسون به اجرا
گذاشته شد  .یک رشته اصالحات د اخلی بود از جمله قانون حقوق مد نی ،ایجاد بیمه د رمانی
حکومتی به نام مد یکید /مد یکیر و حرف های معمول د رباره «جنگ علیه فقر».
9- consensus

10- Fundamental dynamic
11- Period of major transition with potential for big upheavals
12- Great Objectives & Grand Strategy appeared in the RW from November 2001 to March 2002 and
are online at revcom. us.
13- Fortress America
14- A Way To Understand What’s Going On: The Two Pats, And Andrew Sullivan. . . And Cornel West

اخلی آینده و قطببندی مجدد در خدمت انقالب
 -15اشاره به گزیدهای است از جنگ د ِ
د ر عصر کنونی .د ر آن گزید ه آواکیان می گوید « :وقتی صحبت از "جنگ د اخلی آیند ه" می کنم
د ارم از نیوت گینگریچ "وام" می گیرم .او یک سیاستمد ار جمهوری خواه است . . .و مشاهد اتی
انجام د اد ه است د ر مورد شباهت رخد اد های کنونی د ر عرصۀ انتخاباتی و روند های وسیع تر د ر
جامعۀ آمریکا با روند هایی که د ر د هۀ  1840و  1850د ر آمریکا د ر جریان بود  .از او نقل به معنی
می کنم که گفته است:این وضع چیزی گذرا نیست و تکلیف آن زمانی روشن خواهد شد که این
یا آن طرف غلبه کند ».
The Coming Civil War and Repolarization for Revolution in the Present Era-- RW #1274, April 10,
2005

 -16این اشاره است به گروه بسیار ثروتمند ی که حامیان حزب د موکرات هستند و صحبت از آن
می کنند که آن ها هم به نوبۀ خود باید استراتژی «محافظه کاران» د ر حزب جمهوری خواه را د ر
پیش بگیرند  .یعنی ،نهاد هایی را بنا کنند که د ر چارچوب متعارف سیاست های بورژوایی ،موازی و
ضد نهاد هایی باشند که د ر طول چند د هه نیروهای جناح راست ساخته اند
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به قد رت رسید ن هیتلر
و اشتباهات حزب کمونیست آلمان و کمینترن
متن زیر گزید ه ای از سخنرانی و بحث و گفتگو د ر یکی
از جلسات گروه مانیفست کمونیسم انقالبی ( )RCMGد ر مورد
تجربۀ به قد رت رسید ن فاشیسم د ر آلمان د هه 1930
است.
تجربۀ به قد رت رسید ن نازی ها به رهبری هیتلر د ر آلمان هنوز بسیار
مهم است .د ر آن زمان حزب کمونیست آلمان یا ک .پ .د (از احزاب عضو
انترناسیونال سوم -کمینترن) د ر آلمان بسیار قوی و د ارای نفوذ باالیی
د ر میان کارگران بود  .هرچند این حزب علیه فاشیسم مبارزه می کرد
اما خطوط مختلفی د ر حزب وجود د اشت و خط حاکم بر آن ،خط
کمینترن تحت رهبری استالین بود  .یک اشتباه خط حاکم این بود که به
قد رت رسید ن نازی ها را د ست کم گرفته و اصل منازعۀ کمونیست ها با
فاشیست ها را محد ود به آن می کرد که کد ام یک کنترل محالت پرولتری
را د ر د ست د ارند  .یکی از گرایش های غلط ک .پ .د این بود که پیروزی
جناح فاشیست بر جناح سوسیال د مکرات را خوب و مثبت ارزیابی کرد ه
و استد الل می کرد که به قد رت رسید ن فاشیست ها ،ماهیت بورژوازی را
بهتر افشا می کند  .آن ها بر این باور بود ند که فاشیست ها حتماً شکست
می خورند و فرصت برای انقالب کمونیستی فراهم می شود .
حزب سوسیال د موکرات آلمان (  )SPDخط بسیار تسلیم طلبانه ای د ر
مقابل فاشیست ها د اشت و معتقد بود تا وقتی هیتلر قانون اساسی را زیر
پا نگذاشته است باید به آن به عنوان یک پد ید ۀ مشروع نگریست! ک.
پ .د چنین موضعی ند اشت اما تا قبل از به قد رت رسید ن نازی ها ،ک.
پ .د اعالم می کرد تفاوتی بین د موکراسی بورژوایی و فاشیسم وجود
ند ارد  .ک .پ .د برخی حکومت های قبل از به قد رت رسید ن نازی ها
د ر  1933را فاشیست نام گذاری می کرد و به سوسیال د مکرات های
آلمان لقب «سوسیال فاشیست» می د اد و حتی بر اساس این تحلیل
که سوسیال د مکرات ها با نام سوسیالیسم و پوشش چپ به طبقۀ کارگر
خیانت می کنند  ،سوسیال د موکرات ها را «د شمن عمد ه» تعریف می کرد .
هنگامی که نازی ها به قد رت رسید ند و خود را تحکیم کرد ند  ،ک .پ.
د و کمینترن این د رک غلط را د اشتند که رژیم نازی خود به خود و به
طور اجتناب ناپذیر ساقط خواهد شد و به قد رت رسید ن آن را به عنوان
یک مرحله بینابینی می د ید ند که به فروپاشی کل د ولت بورژوایی منجر
خواهد شد  .شعار ک .پ .د د ر این مقطع این بود که«بعد از هیتلر نوبت
ما است».
پس از اولین موج کشتار و قتل عامی که هیتلر پس از به قد رت
رسید ن و تثبیت حزب نازی به راه اند اخت ،یک خط د یگر د ر ک .پ .د
حاکم شد  .خط حاکم ،این بار میان فاشیسم و بورژوازی یک د یوار چین
می کشید و با ناد ید ه گرفتن مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی تا جایی
پیش رفت که فراخوان د فاع از ساختار د موکراسی بورژوایی و احیای آن
را د اد .
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این خط جد ید د ر سال  1935د ر کنگرۀ هفتم کمینترن رسمیت
یافت .اما این د و خط و تفکر غلط هر چند د ر تقابل با هم به نظر
می رسند اما هر د و نشان می د هند که د رک د رستی از رابطه تضاد و
همگونی میان فاشیسم و د موکراسی بورژوایی د ر میان کمونیست های
آلمانی و کمینترن موجود نبود  .این واقعیت است که فاشیسم و
د موکراسی بورژوایی ،شکل های متفاوت رژیم های د ولت د یکتاتوری
طبقاتی بورژوازی اند اما آن ها د ر شیوۀ حکومت کام ً
ال متفاوت هستند .
برخی مورخین بورژوا ،ک .پ .د را به این متهم می کنند که از به
قد رت رسید ن نازی ها حمایت کرد زیرا آن را به عنوان مقد مه انقالب
پرولتری می د انست .این اتهام به هیچ وجه واقعیت ند ارد اما این حزب
خط اشتباهی د ر مورد فاشیسم د اشت .تحلیلش این بود که عروج
فاشیسم نتیجۀ اجتناب ناپذیر «زوال نهایی امپریالیسم» است و نتیجه
می گرفت تمام د ولت های اروپا به سمت فاشیسم خواهند رفت و فاشیسم
به عنوان آخرین تیر ترکش سرمایه د اری است .ک .پ .د این شرایط را
مقد مه ای برای پیروزی نهایی انقالب پرولتری می د ید  .یکی از مبانی
مهم تئوریک که به چنین تحلیلی منجر می شد « ،تئوری بحران عمومی»
کمینترن بود  .ریموند لوتا د ر فصل سوم کتاب آمریکا د ر سراشیب با
عنوان «تئوری بحران عمومی میراث کمینترن» این طرز تفکر کمینترن
را توضیح می د هد  .کمینترن معتقد بود بعد از جنگ جهانی اول و انقالب
اکتبر د ر روسیه ( )1917سرمایه د اری امپریالیستی وارد یک د ورۀ رکود
و سراشیب شد ه است و هیچ امکان رشد نیروهای مولد ه را ند ارد و یکی
از نتایجش این است که تود ه ها مد ام فقیرتر می شوند .
بر پایه این د رک کمینترن د ر کنگره پنجم ( )1924اعالم کرد با
توجه به سراشیب بورژوازی ،همه احزاب بورژوایی بیش از پیش خصلت
فاشیستی به خود می گیرند  .حزب کمونیست آلمان د رک تد ریج گرایانه
ای از جذب کارگران به سمت خود د اشت و برای اینکه بتواند بخش
بزرگی از کارگران را حتی قبل از شکل گیری یک بحران انقالبی به سمت
خود بکشد  ،معتقد بود که قبل از هر چیز باید سوسیال د مکرات ها را
شکست د اد  .نگرش ک .پ .د این بود که سوسیال د موکرات ها پایۀ
اجتماعی این حزب را می برند و با همین طرز فکر سعی می کرد سوسیال
د موکرات ها و فاشیست ها را یکی قلمد اد کرد ه و افشا کند  .استالین هم
فاشیست ها و سوسیال د موکرات ها را براد ران د وقلو می نامید  .احزاب
طرفد ار کمینترن حتی بحث های تئوریک هم برای معقول جلوه د اد ن
این نظریه ارائه می د اد ند .
از اواسط د هه  1930ک .پ .د متوجه شد نازی ها کسانی را جذب
می کنند که می توانستند پایۀ کمونیست ها باشند  .به همین علت حزب
تبلیغ و ترویج خود را علیه نازی ها چرخاند  .نشریه ای منتشر کرد که
روی سخنش خطاب به پایه هایی بود که نازی ها آن ها را جذب می کرد ند .
اما حزب د ر این کارزار تالش می کرد با بحث های ناسیونالیستی مانع از
رفتن کارگران به سمت نازی ها بشود  .به طور مثال راجع به این بحث
می کرد که عهد نامه ورسای  1آلمانی ها را به برد گی کشید ه و به اقلیت های

آلمانی د ر کشورهای د یگر ظلم می شود و غیره .یعنی به همان احساسات آلمان را نمایند گی می کند  ،رقابت کند  .رگه هایی از این تحلیل های غلط
ناسیونالیستی د امن می زد که هیتلر هم از آن ها استفاد ه می کرد  .د ر حتی د ر بحث های لنین هم د ید ه می شد  .مث ً
ال اینکه برخی خواسته های
واقع این خط نمونه ای است از این که چگونه برخی خط ها و جریان های ناسیونالیستی آلمان می توانست بر حق باشد  .باب آواکیان د ر جزوۀ
به اصطالح کمونیست ،از پوپولیسم و عوام گرایی مشابه فاشیست ها معروف فتح جهان به برخی از نظرات لنین د ر مورد عهد نامۀ ورسای
استفاد ه می کنند بد ون این که متوجه پیامد های وخیم آن باشند  .انتقاد و این نوع اظهارنظرهای لنین را «ضد لنینیستی» ارزیابی کرد ه
هیتلر زمانی گفته بود «:بگذارید بگویم که چطور قد رت گرفتم :مسائل است.
د ر هر حال این نوع ترویج ملی گرایی د ر میان کارگران ،به نازی ها
پیچید ه را تقلیل د اد م به چیزهای ساد ه و مرد می که مسائل پیچید ه
ً
را د رک نمی کنند  ،پیرو من شد ند » .پوپولیسم و ناسیونالیسم د و ستون خد مت کرد  .مثال تا قبل از سال  1939یعنی قبل از این که رژیم
هیتلر کارزار ضد یهود ی ها
اید ئولوژیک هیتلر بود ند .
را شروع کند  ،ک .پ .د
همان طور که می بینیم
اد عا می کرد نازی ها به
اکنون رژیم ترامپ/پنس
یهود ی های پولد ار حمله
و د یگر فاشیست های
نخواهند کرد  .یعنی مبارزه
اروپا همین روش را به
طبقاتی را د ر چهارچوب
کار می برند و د ر واقع،
خیلی تنگ می د ید و بر
پوپولیسم و معرفت شناسی
مبنای خط اکونومیستی
پوپولیستی اپید می جهان
ناسیونالیستی اش
و
ارتجاعی امروز است.
واقعاً
مطالبات اقتصاد ی را جلوی
کمونیست ها
می گذاشت و شعار استقرار
این خطر را که نازی ها
«د ولت رفاه» را می د اد .
می توانند د رون طبقه
د ر نتیجه عجیب نیست
کارگر نفوذ کنند  ،د ست
که بسیاری از کارگران این
کم می گرفتند  .آن ها طبقۀ
برنامه را مقایسه می کرد ند
کارگر را سد ی نفوذناپذیر
با وعد ه های نازی ها و
د ر مقابل این گونه گرایش ها
می د ید ند نازی ها بیشتر
می د انستند  .این «جسمیت
توان برآورد ه کرد ن این
بخشید ن» به طبقه کارگر
مطالبات را د ارند .
بیان گرایشات اکونومیستی
پس از کسب قد رت
است .کسانی که د چار
توسط نازی ها ،ک .پ .د
«جسمیت بخشی» هستند
د یگر توان مقاومت ند اشت.
هر نوع خشمی از سوی
پیش بینی هایش غلط از آب
کارگران را به حساب «خشم
د ر آمد ه بود  .نمایند ۀ ک .پ.
پرولتری» می گذارند  .و ک.
د د ر کنگره کمینترن گفته
پ .د هم این خط غلط را
بود علیرغم ترور فاشیستی،
د اشت .د ر حالی که خشم
جنبش انقالبی د ر آلمان به
کارگران آلمانی از این که
طور اجتناب ناپذیر به پیش
آلمان از بقیه امپریالیست ها
خواهد رفت و روی کار آمد ن
عقب ماند ه است ،یک
فاشیسم به این علت که
خشم ارتجاعی و فاشیستی
توهمات بورژوا د مکراتیک
بود  .حتی هنگامی که
را از ذهن تود ه ها می زد اید ،
کارگران آلمان می گفتند
باعث تسریع انقالب آلمان
سرمایه د اران یهود ی باید
خواهد شد  .اما چنین نشد
اعد ام شوند  ،ک .پ .د
پنج انگشت یک دست اثر جان هرت فیلد می 1928
و نمی توانست هم بشود  .تا
آن را به عنوان یک «خشم
پوستر تبلیغی حزب کمونیست آلمان علیه قدرت گرفتن نازی ها
مد ت ها و سال ها ک .پ .د
طبقاتی» و «مبارزه طبقاتی»
به د رستی ماهیت سوسیال
تحلیل می کرد و البته تأکید
می کرد که این خشم ناآگاهانه است .ک .پ .د بر پایه ای غلط سعی د موکرات ها را افشا کرد ه بود اما به فاشیسم خیلی کم بها د اد ه بود  .ک.
می کرد نظر تود ه های کارگر را جلب کند و مانع از نفوذ نازی ها به پ .د اعالم کرد ه بود که محال است نازی ها شغل و رفاه اقتصاد ی به
د رون پایه های کارگری اش بشود  .و این مسلماً نتیجه عکس می د اد زیرا وجود بیاورند  ،اما واقعیت طور د یگری بود و نازی ها اشتغال زایی کرد ند .
د ر نهایت ،فشار واقعیت ها ک .پ .د و کمینترن را مجبور کرد
هرگز نمی توانست با نازی ها د ر مورد این که چه کسی بهتر منافع ملی
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که خطشان د ر مورد نازی ها را تغییر د هند  .د ر سال  1934گئورگی
د یمیتریوف (  )Georgi Dimitrovد بیر کل حزب کمونیست بلغارستان خط
جد ید ی را د ر کمینترن پیش گذاشت اما این خط هم غلط بود  .د ر
واقع سیاست کم بها د اد ن به تفاوت بین سوسیال د موکراسی و فاشیسم
جای خود را به سیاست غلو کرد ن د ر مورد اختالف میان این د و شکل
حکومت بورژوایی د اد  .خط کمینترن از این مقطع به بعد اساساً مقابله با
فاشیسم برای د فاع از د موکراسی بورژوایی بود  .به عبارت د یگر کمینترن
فاشیسم را از سرمایه د اری جد ا کرد  .ک .پ .د هم همین خط کمینترن
را د ر پیش گرفت .جنبش کمونیستی به ویژه اتحاد شوروی ،د ر جنگ
جهانی د وم توانست فاشیسم را شکست د هد و از این زاویه خد مت
عظیمی به بشریت کرد  ،اما باید پرسید این پیروزی چگونه به د ست
آمد ؟ اشتباهاتی که کمونیست ها د ر جریان آن جنگ و شکست فاشیسم
مرتکب شد ند تبعات فاجعه باری برای انقالب کمونیستی د اشت که هم
موجب تقویت بورژوازی جد ید د ر خود اتحاد شوروی شد و هم به حاکم
شد ن خط رویزیونیستی د ر اکثریت احزاب کمونیست جهان منجر شد  .از
د ل آن اشتباهات فرصت های انقالبی مهمی از د ست رفت .بنابراین مهم
است که چگونه پیروز می شویم و هر پیروزی و پیشرفتی چقد ر به انقالب
و پیشرفت انقالب خد مت کند .
این اشتباه د ر سیاست کمینترن نتایج عملی فاجعه باری د اشت و
کام ً
ال به شیوۀ تفکر فلسفی ماتریالیست مکانیکی استالین مرتبط بود .
این نوع خط ضد فاشیستی ،حاصل مستقیم آن شیوۀ تفکر بود  .خط
جبهه متحد ضد فاشیستی استالین با خط اکونومیستی استالین ارتباط
د اشت .استالین می گفت کمونیست ها باید به مد ت  10تا  15سال به
د رون اتحاد یه های کارگری بروند و د ر آنجا بد ون این که اعالم کنند
کمونیست هستند  ،کار کنند و بعد از این که کارگران به آن ها اعتماد
کرد ند آنگاه باالخره می توانند بگویند که کمونیست هستند  .ند اشتن
تفکر علمی باعث می شود که ضرورت و تضاد مند ی ضرورت د ید ه نشود
و به آن جواب صحیح د اد ه نشود  .از اینجا سیاست های پراگماتیستی و
کوته بینانه و ناسیونالیستی و اکونومیستی بیرون می آید .
فاشیستی بود ن یک رژیم مرتبط با د رجه سرکوب د ر آن نیست.
فاشیسم رژیمی از د ولت د یکتاتوری بورژوایی است که رژیم د موکراسی
بورژوایی را سرنگون می کند  .د ر قرن های هفد ه و هیجد ه د ر آمریکا
و اروپا یک انقالب بورژوایی انجام شد  .این جوامع به طور خشونت بار
بر اساس یک روبنای خاص یعنی حاکمیت د موکراسی بورژوایی از نو
قالب ریزی شد ند  .حاکمیت د موکراسی بورژوایی تاریخا با شرایط تولید و
مباد لۀ کاالیی گسترد ۀ سرمایه د اری سازگار بود  .به قول لنین این روبنا
بهترین پوسته برای سرمایه د اری بود  .اما همان طور که آواکیان تأکید
می کند  ،روبنایی که تا این حد از آن تعریف و تمجید می شود  ،منسوخ
و متعلق به گذشته است و آیند ۀ ممکن و مطلوب را هرگز نمی توان بر
اساس آن تعریف کرد  .اما د ر د وران کمینترن ،سوسیالیسم به عنوان
ناب ترین شکل د موکراسی تعریف و د انسته می شد  .امروزه این روبنا
بحرانی شد ه و فاشیسم را تولید کرد ه است که بسیاری از آزاد ی های
بورژوایی را منحل می کند .
گرایش خطی غلطی د ر میان جریان های چپ و حتی میان کمونیست ها
هست که روبنای سیاسی را مستقیم به زیربنا وصل می کند و خود مختاری
نسبی روبنا را انکار می کند  .اما فاکتورهای سیاسی ،اخالقی ،فرهنگی
د ارای حیات و د ینامیک نسبی خود هستند  .چرا هیتلر یهود ی ها را
قتل عام کرد ؟ این جنایت ،ربطی به تضاد های اقتصاد ی ند اشت .فاشیسم
حیات و د ینامیک های روبنایی و اید ئولوژیک خود را د اشت و قتل عام
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یهود یان نتیجه آن بود و نه کارکرد اقتصاد ی سرمایه د اری.
طرز فکری که پد ید ۀ فاشیسم را به طور مستقیم به زیربنا ربط می د هد ،
قاد ر به د ید ن این واقعیت نیست که بحران خرد کنند ۀ اقتصاد ی د هه
 1930د ر ایاالت متحد ه آمریکا ،رژیم بورژوا د موکرات روزولت را تولید
کرد و نه رژیم فاشیستی مشابه هیتلر را .بحران د ر همه جا یکسان بود
اما جواب های بورژوازی هر کشور امپریالیستی به اوضاعی که این بحران
بخش مهمی از آن بود  ،یکسان نبود  .همۀ این ها بخشی از بافت چند الیه
و چند بُعد ی جامعه است که باب آواکیان د ر سنتز نوین کمونیسم آن را
به شکل ماتریالیستی و د یالکتیکی تری تحلیل کرد ه است.
بی ترد ید برای تود ه های مرد م د ر آمریکا و د ر سراسر جهان ،فاشیسم
بد تر از د موکراسی بورژوایی است .اما این بد تر بود ن ،باعث مطلوب
و خوب بود ن د موکراسی بورژوازی نیست و نباید باعث این شود که
استراتژی انقالبیون ،حفظ د موکراسی بورژوایی باشد  .یک علت آن که
باید از شر سرمایه د اری خالص شویم این است که هیوالهای هولناکی
مانند فاشیسم را تولید می کند  .اگر می خواهیم از فاشیسم و ریشه های به
وجود آورند ۀ آن خالص شویم ،باید کل سیستم سرمایه د اری را سرنگون
کنیم .اما این استراتژی مبتنی بر این باور نیست که «فرقی میان فاشیسم
و د موکراسی بورژوایی وجود ند ارد » .این استراتژی مبتنی بر آن است
که د ر این عصر یک تضاد اساسی (تضاد میان اجتماعی بود ن تولید و
تملک و کنترل خصوصی آن) بر سراسر جهان حاکم است که کارکرد آن
کلیۀ رنج ها و فجایع امروز از جمله فاشیسم را تولید و بازتولید می کند .
امروز مبارزه علیه فاشیسم را باید کیفیتاً بهتر از گذشتۀ جنبش
کمونیستی بین المللی پیش ببریم .د ر این رابطه مانند کلیۀ مبارزات
فوری د یگر باید رویکرد استراتژیک به مبارزه د اشته باشیم .معنای
رویکرد استراتژیک این است که کمونیست ها د ر جنبش تود ه ای باید
به مثابه کمونیست فعال باشند نه به مثابه د موکرات .ما د ر جنبش ضد
فاشیسم ،د ر واقع د ر جنبشی فعال هستیم که کمتر از انقالب است اما
به مثابه د موکرات د ر آن شرکت نمی کنیم .هد ف ما از شرکت د ر این
جنبش ها این است که به هد ف کمونیسم خد مت کنیم .تود ه های مرد م
باید ببینند چه راه حلی جلو آن ها می گذاریم و باید از د هان ما بشنوند
که ربط معضل فاشیسم به مشکل کلی بشریت چیست و ما چگونه آن
را حل خواهیم کرد  .این مسئله د ر مورد گسل ستم بر زن و بحران
محیط زیست هم صاد ق است .د ر چارچوب این خط ،ما فرصت بیشتری
برای تشریح اینکه معضل چیست و راه حل چیست برای تود ه های مرد م
د اریم .شکست د اد ن فاشیسم کافی نیست .شکست د اد ن باید بر اساس
انقالب انجام شود  .امروزه مبارزه علیه فاشیسم به طور عینی د ر د ستور
کار ما قرار گرفته است .یعنی پد ید ۀ فاشیسم بخشی از واقعیت است که
باید به آن برخورد کنیم ،اما نیروهای د یگری هم با خط های خود شان د ر
مید ان هستند  .ما باید تریبون تود ه ها باشیم و برای تریبون بود ن یکی
از وظایفمان مغلوب کرد ن خطوط غلط است .به همین علت به مبارزه
فکری و سیاسی با خطوط د یگر هرگز نباید کم بها د اد  .ما باید نشان
د هیم که خطوط د یگر به سیستم و به مبارزه چه نگرشی د ارند و چرا
رویزیونیستی (د ر ظاهر مد عی کمونیسم و د ر واقع بورژوایی) هستند • .
پی نوشت ها:
 -1عهد نامه ورسای د ر  28ژوئن  1919توسط طرف های پیروز د ر جنگ جهانی اول به آلمان
و متحد ین شکست خورد ه اش تحمیل شد که بر اساس آن آلمان مقصر تمام فجایع جنگ
اول شناخته شد و غرامت های سنگین اقتصاد ی به این کشور تحمیل شد .

اعد ام سیاسی لوال و سایۀ تاریک فاشیسم بر فراز برزیل
سرویس خبر جهانی برای فتح  18آوریل 2018
لوال رئیس جمهور سابق برزیل که اوباما او را «محبوب ترین سیاستمد ار روی
زمین» خواند ه بود محکوم به  12سال حبس شد ه است .اتهامش نوسازی
مجانی ویالی کنار د ریایش توسط یک پیمانکار است .د ر زند ان مانند هر زند انی
ِ
د یگر محد ود به مالقات هفته ای یک بار توسط خانواد ه و مشاوره با وکیلش
خواهد بود  .گفته می شود د ر انتخابات اکتبر آیند ه از سوی حزب کارگران که
خود را سوسیال د مکراتیک ( )1می خواند  ،به راحتی پیروز می شد .
این اولین بار نیست که یک سیاستمد ار برزیلی به خاطر فساد زند انی
می شود  .اما مسئله این بار متفاوت از مانورهای سیاسی معمول است .لوال به
ویژه د ر میان طبقات تحتانی محبوب و نماد امید آنان برای تغییر است .زند انی
شد ن او مرتبط است با تالش های ائتالفی از نیروهای فاشیست د ر برزیل که د ر
حال تقویت خود هستند و امید وارند امید های طبقات تحتانی را د رهم شکسته
و د وران جد ید ی از یک نظم ارتجاعی تر را د ر برزیل حاکم کنند .
از این واقعه د و د رس مهم می توان آموخت :د رس اول ،حزب لوال (حزب
کارگران) بهترین اثبات آن است که د ر د نیای امروز ،وقتی یک حزب سوسیال
د مکرات رزمند ه به حکومت می رسد  ،چه نوع د ستاورد ی می تواند د اشته باشد .
حواد ث حقارت بار کنونی به د نبال  13سال حاکمیت این حزب رخ می د هند .
این حزب د ر ابتد ای حاکمیتش توانست د ر حد بسیار محد ود و موقت ،د ر سطح
جامعه مقد اری باز توزیع د رآمد کند  .اما زند گی غیرقابل تحمل اکثریت بزرگ
مرد م تحت ستم برزیل ،به ویژه اهالی حاشیه نشین های وحشتناک آن به نام
فا ِوال ( )Favelaاد امه یافت .د ر این مناطق ،پلیس مثل ریگ آد م می کشد  .طبق
یازد همین گزارش ساالنۀ امنیت اجتماعی د ر سال  4224 ،2016نفر از اهالی
فاوالها به د ست پلیس کشته شد ند  .یعنی د رست چهار برابر بیشتر از کسانی
که د ر ایاالت متحد ه به د ست پلیس کشته می شوند با این تفاوت که جمعیت
برزیل یک سوم آمریکا است .امروز د ر برزیل ،فاشیست ها مختصات حیات
سیاسی کشور را تعیین می کنند و حاکمیت ارتجاعی د ر طول یک نسل توسط
سوسیال د موکراسی ،یکی از اجزاء کلید ی د ر عروج این نیروهای فاشیست است.
د رس د وم؛ هرکس فکر می کند که د ر کشورش سوسیال د موکرات ها
به مقابله با فاشیست ها بر خواهند خاست ،بهتر است نگاه د قیقی به صحنۀ
برزیل بکند  .اگر لوال و حزب کارگران ،علیرغم د اشتن محبوبیت باال ،به ساد گی
محکومیت و حبس او را قبول کرد ند  ،آیا واقعاً فکر می کنید د ر مقابله با
فاشیست ها بهتر از این عمل خواهند کرد ؟ معضل د ر اشکاالت شخصیتی لوال
نیست بلکه د ر خصلت خود سوسیال د موکراسی است.
این مقاله د و نکته را عمیق تر بررسی خواهد کرد  .شد ت محکومیت لوال
برای اتهام نوسازی مجانی خانه اش عجیب است .کافی است آن را مقایسه کنیم
با جنایت هایی که رئیس جمهور فعلی برزیل مرتکب شد ه و با وجود شواهد
غیرقابل انکار از چنگ قانون فرار کرد ه است .بنابراین ،این یک اعد ام سیاسی
است و اعد ام سیاسی لوال خواست بخش وسیعی از طبقۀ حاکمۀ برزیل بود .
این را می توان د ر مطبوعات برزیل و د ر کارزاری که چند خانواد ه ثروتمند که
بخش بزرگی از خرد ه بورژوازی سنتی را زیر شصت خود د ارند  ،علیه لوال به راه
اند اختند مشاهد ه کرد  .اعد ام سیاسی لوال ،د ر را به روی رشد فاشیسم عریان د ر
برزیل باز کرد ه و خاطرۀ ترسناک حاکمیت خونتای نظامی را که از سال 1964
تا  1985د ر برزیل حاکم بود را زند ه می کند .
بولسونارو« ،ترامپ منطقۀ حاره» و نقشۀ او برای د رست کرد ن معجونی از
د یکتاتوری فاشیستی و «ارزش های سنتی» مسیحی

چند د هه از حاکمیت خونتای نظامی می گذرد  .اما اخیرا ً ژنرال ها شروع به

د خالت گری علنی د ر امور سیاسی کرد ه اند  .فرماند ه نیروهای ذخیره ارتش
هشد ار د اد ه است که اگر لوال زند انی نشد ه و د ر انتخابات پیروز شود  ،د ست به
عمل خواهد زد  .این د خالت گری توسط ارتش مرتبط است با عروج نیروهای
فاشیست د ر کشور .یکی از برجسته ترین نمایند گان سیاسی این جریان ،جیر
بولسونارو ( )Jair Bolsonaroاست .او افسر سابق ارتش است و خود را میراث د ار
سیاسی خونتای نظامی می د اند و اخیرا ً خود را د ر رود خانۀ ارد ن غسل تعمید
د اد ه و د ر اتحاد با اوانجلیک های برزیل «از نو به د نیا» آمد ه است .یک چهارم
از مرد م  210میلیونی برزیل امروزه جذب پنته کوستال ها شد ه اند  .این ها
شاخه ای از مسیحیان بنیاد گرا هستند که اعتقاد به اجرای مو به موی متن
انجیل د ارند .
روزنامۀ گارد ین ،بولسونارو را «ترامپ منطقه حاره» خواند ه است .هرچند
او تنها سیاستمد ار برجستۀ فاشیست نیست اما با بیرون راند ن لوال از مسابقه
انتخاباتی ،اکنون کاند ید ای اصلی است .او معجون فوق العاد ه خطرناکی را
نمایند گی می کند  :ژنرال ها ،موعظه گران بنیاد گرای مسیحی و پایۀ تود ه ای
سازمان یافته ای که مشتاق ورود به جنگ با چیزی است که آن را آزاد ی و
مد ارای حاکم د ر برزیل د ر چند د هه گذشته می د انند  .حتی اگر بولسونارو د ر
انتخابات شش ماه د یگر پیروز نشود  ،اما گسترش سریع پایه و محبوبیتش که
صد ها بار بیشتر از سیاستمد اران ارتجاعی سنتی است ،نشانۀ تالطم بزرگی
د ر صحنه سیاسی است .بولسونارو ،با باد ی د ر غبغب مد عی است که پس
از د ه ها سال هرج و مرج سیاسی ،توانسته برای افکار راست که برای چند
د هه به خاطر همد ستی اش با خونتای نظامی منفور د ر خفا بود  ،محبوبیت
د ست و پا کند و مقبولیت آن را احیاء کند  .او با تبختر به تحسین ژنرال های
جنایتکار خونتای نظامی که خون صد ها نفر را ریخته و هزاران نفر را به تبعید
راند ند  ،و صحنۀ فرهنگی و روشنفکری برزیل را که برای د نیا گران بها بود
خفه کرد ند  ،می پرد ازد  .بولسونارو فقط مد افع جایگزینی د موکراسی پارلمانی
با شکلی از حاکمیت سیاسی ترور و وحشت آشکار علیه مرد م نیست .بلکه
مد افع چیزی بیش از این ها است .او مد افع چیزی است که نامش را «انقالب
سیاسی» گذاشته است .او می خواهد ارزش های سنتی را که نسبت به روزهای
حاکمیت خونتای نظامی رنگ باخته تر شد ه اند  ،د وباره و با اقد امات راد یکال
بر جامعۀ برزیل تحمیل کند  .رنگ باخته شد ن ارزش های سنتی ،به مقد ار
زیاد ی مد یون تغییراتی است که د ر ساختار اقتصاد ی و اجتماعی جامعه
برزیل به مثابه بخشی از تغییرات د ر تمام جهان ،رخ د اد ه است .ارزش های
سنتی اید ئولوژیک ،جامعۀ استثمارگر و ستمگر برزیل را حفاظت می کنند و
بولسونارو می خواهد به طور کیفی این ارزش های سنتی را تشد ید و تقویت
کند و از طریق آن برای این نظام ستم و استثمار مشروعیت کسب کند و این
مشروعیت و اقتد ار چیزی است که هیچ شکل از حاکمیت نمی تواند بد ون
آن بقا یابد .
بولسونارو برای تقویت ارزش های سنتی فراخوان تقویت «ارزش های
خانواد ه» را د اد ه است .یعنی ،تقویت ستم بر زنان و هر شکل د یگری از ستم
که با ستم بر زن مرتبط است به ویژه آنچه د ر همه جا مرتجعین «اید ئولوژی
جنسیت» می نامند و معنی اش آن است که نقش های اجتماعی سنتی مذکر
و مؤنث د ر بیولوژی انسان نهفته است .بخش بزرگی از گفتمان خشونت بار
او علیه ال .جی .بی .تی ها است .او بی شرمانه اعالم کرد ه است که ترجیح
می د هد پسرش بمیرد تا اینکه با یک «سبیلو» وارد خانه شود  .د ر پارلمان،
او با تصویب قوانین سخت تر علیه تجاوز مخالفت کرد  .وقتی یکی از اعضای
پارلمان او را متهم به تشویق تجاوز کرد او با به کار برد ن ضمیر زن گفت« :او
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زشت تر از آن است که شایستۀ تجاوز امثال من باشد ».
نیست .اما قانونی که لوال و حزب کارگران مقد س می شمارند هرگز قانونی
ً
ممنوعیت سقط جنین یکی از نکات برنامه ای وی است .چند سال پیش خنثی نبود ه است .این قانون نظام اقتصاد ی و اجتماعی ذاتا استثمارگر و
هنگامی که کلیسای کاتولیک ،پرسنل پزشکی بیمارستانی را به خاطر انجام ستمگر را نمایند گی کرد ه و تقویت می کند  .لوال با تسلیم شد ن ،مرد م را از
عمل سقط جنین روی د ختر  9ساله ای که از پد رخواند ۀ متجاوزش حامله شد ه آنچه بیشتر از هر چیز امروزه به طور عاجل الزم است د ور کرد  .امروز بیش از
بود طرد کرد  ،این موضوع تبد یل به موضوعی حاد د ر صحنه سیاسی برزیل هر چیز نیاز به مقاومت د ر مقابل فاشیست ها و مغلوب کرد ن آن ها است .زیرا
شد  .ماد ر این د ختربچه هم به خاطر همد ستی با سقط جنین از کلیسا طرد اگر د ستگاه د ولت به د ست آن ها بیافتد از آن برای پد ید آورد ن یک تغییر
شد  .پد ر خواند ه زند انی شد اما کلیسا او را به خاطر این که «گناه کمتری» فاجعه بار استفاد ه خواهند کرد و شکل حاکمیت امروز را با یک شکل حاکمیت
عریان مبتنی بر ترور و وحشت عوض خواهند کرد  .مد افعین لوال،
مرتکب شد ه بود د ر کلیسا نگاه د اشت .قوانین برزیل د ر حال حاضر برخی فاشیستی
ِ
سقط جنین ها را مجاز می شمارد  .موارد ی مانند تجاوز و خطر جانی برای ماد ر .چه آن ها که مد افعین مشروط وی هستند و چه د یگران ،می گویند او
تا همین چند وقت پیش ،مرد م انتظار د اشتند که این محد ود یت نیز برد اشته نمی خواست به نیروهای نظامی بهانۀ د ست زد ن به کود تای نظامی را بد هد و
شود  .مسیحیان بنیاد گرایی چون بولسونارو حتی این استثناهای محد ود را این کار را برای حفاظت از د موکراسی انتخاباتی برزیل کرد  .اما کارکرد همین
خطری برای نظم اجتماعی متکی بر اراد ۀ خد ا می د انند و خواهان حذف محاکم و پارلمان ،خانم د یلما روسِ ف ( )Dilma Rousseffرا که جانشین لوال و از
سال  2011تا  2016رئیس جمهور برزیل بود را پایین کشید و استیضاح کرد .
استثنائات هستند .
بولسونارو همچنین به حرکات اعتراضی سیاسی د ر میان مرد م حاشیه همین قانون اکنون با زند انی شد ن لوال ،امید حزب کارگران برای بازگشت به
حکومت از طریق پروسه انتخاباتی عقیم ماند ه
نشین فاوالها و روستاها حمله کرد ه است .د ر
است و به جای حزب کارگران ،صحنه را به د ست
واکنش به خواست پایان د اد ن به تبعیض علیه
افکار بولسونارو و همپالگی هایش د اد ه است و به
رنگین پوستان ،گفته است که اجتماع سیاهان
گی
ایستاد
جای
به
او
حزب
و
لوال
آن ها اجازه می د هد که مد عی نمایند گی اراد ۀ
آن قد ر تنبل است که نه تنها کار نمی کنند حتی
د ر مقابل نیروهای فاشیست ،به
مرد م باشند  .طنز تلخ د ر آنجا است که مخالفین
تولید مثل هم نمی کنند  .تمام این یاوه ها ،چه
ارتجاعی حزب کارگران هر زمان که به نفعشان
علیه زنان یا علیه مرد م حاشیه و رنگین پوستان،
جای این که اعالم کنند این ها
بود ه است احکام قضایی را بد ون هیچ ترد ید ی
جملگی بخشی از یک برنامۀ سیاسی هستند  .د ر
حتی د ر چارچوب قوانین فعلی
به چالش گرفته اند و امروز محکمه ها و سیستم
اوایل امسال ،ارتش به سائوپائولو رفت تا «امنیت»
برزیل نامشروع هستند  ،به جای
انتخاباتی را به عنوان جبهه هایی برای پیشبرد
را برقرار کند  .پلیس نظامی و سربازان د ست به
ها
آن
وحشتناک
اف
اهد
افشای
اهد اف فاشیستی شان استفاد ه می کنند .
عملیات مکرر برای اشغال تپه های اطراف فاوالها
حزب کارگران و مد افعین آن از واژه کود تای
که د ور شهر کشید ه شد ه اند  ،زد ند  .فقط د ر
و به جای د امن زد ن به اشتیاق
«نرم» برای تشریح سیر وقایعی که به استیضاح
ژانویۀ گذشته حد اقل  154نفر کشته شد ند که
حامیان لوال که خواهان مقاومت
روسف و سپس زند انی شد ن لوال انجامید ،
اغلبشان سیاه بود ند  .بولسونارو می خواهد د ست
تود ه ای د ر خیابان ها بود ند و
استفاد ه می کنند  .اگر این حقیقت د ارد پس چرا
نیروهای امنیتی را د ر قتل و شکنجه بازتر از
به جای اینکه از این طریق کل
حزب کارگران د ست به مقاومت جد ی نمی زند ؟
آنچه هست بکند  .یعنی فقط به پنهان کرد ن این
طبقه حاکمه را مجبور کنند به
قد رت سرکوبگرانه د ولتی نمی تواند د لیلی برای
جنایت ها راضی نیست بلکه می خواهد آن ها را
مقاومت نکرد ن باشد  .بگذارید طبقه حاکمه
تبد یل به نظم رسمی روزانه کند .
پیامد های اوضاع انفجاری سیاسی
خود ش نگران پیامد های سیاسی استفاد ه افسار
کشور بیاند یشند  ،تصمیم گرفتند
واکنش لوال و حزبش چه بود ؟
گسیخته از قد رتِ سرکوب باشد  .نقطه عزیمت
تسلیم شوند  .لوال توضیح د اد که
یک قاضی به لوال د ستور د اد فورا ً خود
حزب کارگران کار کرد ن د ر د رون سیستم
کس
هیچ
هد
د
نشان
خواست
می
را تسلیم مقامات کند د ر حالی که پروسۀ
انتخاباتی د موکراسی بورژوازی است د ر حالی که
باالتر از قانون نیست
تجد ید نظر کیفری او تمام نشد ه بود  .اما او د ر
این سیستم یک سیستم د یکتاتوری بورژوازی
مقر اتحاد یۀ سائوپولو پناه گرفت .یعنی جایی که
است و طبقه حاکمه نمایند ه یک سیستم
قبل از تأسیس حزب کارگران فعالیت هایش را
سرمایه د اری است که کارکرد ش ،زند گی مرد م
شروع کرد ه بود  .هرچند د ه ها هزار نفر از حامیان لوال تجمع کرد ند تا از و حتی زند گی خود استثمارگران را تعیین می کند  .کار د ر د رون سیستم
او محافظت کنند اما آن ها یک د فعه د ید ند که د ارند نقش د یگری بازی انتخاباتی د موکراسی بورژوایی ،حزب کارگران را مجبور به محد ود شد ن
می کنند  .یعنی به او التماس می کرد ند که خود ش را تسلیم نکند و حتی د و د ر آنچه نظام حاکم به عنوان عمل سیاسی می پسند د بکند  .د ر حالی که
بار جلوی ماشین او را گرفتند تا برای تسلیم نرود  .د ر نهایت او با پای پیاد ه بخش های مهمی از طبقه حاکمه به سرعت د ر حال حرکت به سمت استقرار
رفت و سوار ماشینی شد که او را به شهر کوریتیبا برد  .جایی که پلیس با گاز یک د یکتاتوری علنی مبتنی بر ترور لجام گسیخته و نابود کرد ن حقوق به
اشک آور تجمع مرد م معترض را د ر مقابل زند ان برهم زد  .هر روز  1500نفر د ست آمد ه هستند  .آن ها علناً بخشی از مرد م را «گروه نامطلوب» می خوانند
به اعتراضات مقابل زند ان می پیوند ند  .بسیاری می خواهند به طور نامحد ود و از سربازان و نیروهای فناتیک مذهبی علیه مرد م استفاد ه می کنند  .این
د ر آنجا کمپ زد ه و بست بنشینند  .لوال و حزب او به جای ایستاد گی د ر فاشیسم است با ویژگی های برزیلی .اما فاشیسم!
مقابل نیروهای فاشیست ،به جای این که اعالم کنند این ها حتی د ر چارچوب
ماند ن د ر حصار د موکراسی بورژوازی منجر به تسلیم شد ن د ر مقابل
قوانین فعلی برزیل نامشروع هستند  ،به جای افشای اهد اف وحشتناک آن ها
فاشیسم می شود
و به جای د امن زد ن به اشتیاق حامیان لوال که خواهان مقاومت تود ه ای د ر
تسلیم شد ن لوال بازتاب فشرد ۀ نقشی است که او و حزبش از ابتد ا به
خیابان ها بود ند و به جای اینکه از این طریق کل طبقه حاکمه را مجبور کنند
به پیامد های اوضاع انفجاری سیاسی کشور بیاند یشند  ،تصمیم گرفتند تسلیم عنوان شرکت کنند گان وفاد ار د ر سیستم سیاسی کشور بازی کرد ه اند  .شعار
شوند  .لوال توضیح د اد که می خواست نشان د هد هیچ کس باالتر از قانون هواد ارانش این است« :انتخابات بد ون لوال یک تقلب است» .البته حقایقی د ر
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این شعار هست و کنار گذاشتن کاند ید ایی که واقعاً محبوبیت د ارد می تواند
به میلیون ها نفر حقیقتی را نشان د هد که عموماً پنهان است :این حقیقت که
طبقۀ حاکمه ،چارچوب ها و شرایط را تعیین کرد ه و پروسۀ انتخاباتی را بر طبق
آنچه مجاز می د اند و نمی د اند  ،تنظیم می کند  .اما د ر مورد انتخابات هایی که
لوال و حزب کارگران د ر آن شرکت کرد ند و مرد م را از طریق امید وار کرد ن
به چیزهایی که فقط توهم بود ند  ،به د رون ماشین سیستم کشید ند  ،چه باید
گفت؟
حزب کارگران نارضایتی عمومی مرد م را به د رون مجاری انتخابات سرازیر
کرد و به این ترتیب نقش بسیار مهمی د ر مشروعیت بخشید ن به د ولت برزیل
بازی کرد  .آن هم د ر شرایطی که پس از د ه ها سال حاکمیت خونتای نظامی،
مرد م از آن متنفر بود ند  .طرفد اران حزب گسترش زیاد ی یافتند و شامل قشر
میانی شهری و مرد م حاشیه نشین های اطراف ریو ،سائوپولو و د یگر شهرها
شد  .بسیاری از آن ها مانند خود لوال مهاجر بود ند  .مهاجران روستاهای به
شد ت فقر زد ه و مناطق عقب ماند ۀ به شد ت سرکوب شد ه ای که نیروی کار
ارزانش «معجزه» اقتصاد ی برزیل را که خود این ها از آن محروم بود ند  ،به
وجود آورد ه بود  .این «معجزه» رشد خارق العاد ه ثروت تولید شد ه د ر مزارع
نیشکر و سویا ،گله د اری های بزرگ بر روی سرزمین های د زد ید ه شد ه از
مرد م ،تولید ی ها و ساختمان سازی های شرکت های خارجی بود که د ر نهایت،
فاجعۀ محیط زیستی را د ر برزیل به بار آورد ند .
آن طور که یک پروفسور اقتصاد تشریح می کند  ،وقتی لوال برای نخستین
بار د ر سال  1989کاند ید ای ریاست جمهوری شد  ،وعد ه ای د اد که قرار بود
به آن عمل کند  .وعد ه اش این بود « :خطوط عمد ۀ اقتصاد را مثل سابق نگاه
خواهد د اشت :د اشتن مازاد مالی اولیه (یعنی ،د رآمد های مالیاتی د ولت بیش
از هزینه هایش خواهد بود -مترجم) ،تورم پایین و نرخ ارزش شناور» .با این
وصف ،لوال به مقد ار قابل توجهی انتقال مالی به قشرهای نسبتاً فقیر را افزایش
د اد و برنامه های اجتماعی قبلی را بیشتر و د امنه اش را گسترش د اد  .برنامه
«بولسا فامیلیا» (که خانواد ه ها د ر ازای فرستاد ن فرزند ان به مد رسه و شرکت
د ر برنامه های د رمان و بهد اشت ،پول د ریافت می کرد ند ) فقر را کمتر کرد
و از سوی بانک جهانی به عنوان «انقالب ساکت» تحسین شد  )2( .هنگامی
که بازار بین المللی برای صاد راتی که برزیل به آن وابسته است ،به ویژه نفت
و کاالهای کشاورزی ،رونق گرفت ،این برنامه های رفاه اجتماعی ممکن شد .
اما استقالل اقتصاد ی کشور ،پیش شرطی است برای این که مرد م بتوانند
خود را رها کنند  .برای این که این مرد م به عنوان بخشی از رهایی کل بشریت
از سیستم جهانی امپریالیستی و هر شکل از ستم خود را رها کنند  ،هر جنبه
از حیات برزیل باید د ستخوش تغییر انقالبی شود  .اما سیاست های حزب
کارگران ،کشور را به بازار جهانی و سرمایه گذاری بین المللی وابسته تر کرد .
این وابستگی هنگامی که بحران مالی سال  2008اتفاق افتاد و پس از آن
که قیمت کاالها سقوط کرد  ،اقتصاد برزیل را شکنند ه تر کرد  .د ر سال 2013
حکومت حزب کارگران با اعتصاب های گسترد ه علیه قیمت وسایل ایاب ذهاب
عمومی مواجه شد  .قیمت ها آن قد ر باال رفت که تقریباً مرد م را د ر فاوالها و
د یگر محالت زند گی زند انی کرد و سرکوب آن ها شد ید تر شد .
تسلیم لوال به فاشیست ها با ماهیت حزب کارگران ناسازگار نیست.
تسلیم ارتش و راست افراطی شد ن و اصرار بر این که می خواهند د ر حصار
چارچوبهای که طبقه حاکمه مجاز می شمارد  ،به مبارزه اد امه د هند و همراه با
آن سرخورد ه شد ن مرد م از سیاست های انتخاباتی ،وعد ه های د روغین ،د اللی
سیاسی ،و فساد به شد ت راه را برای عروج فاشیسم باز کرد ه است .فاشیسم
وعد ه می د هد که «سیاست بازی» را خاتمه خواهد بخشید و به جای آن با
خشونت عریان حکومت خواهد کرد .
آنچه د ر برزیل د ر حال رخد اد است پیامد های عظیمی برای کل قاره و
ورای آن خواهد د اشت .د ر سال  1964علیه حکومت د ست چپی خوآنیو
گوالرت ( )João Goulartکود تای نظامی شد  .امپریالیسم آمریکا می ترسید که او
وابستگی اقتصاد ی برزیل را به آمریکا کم کند و بعد به د نبال استقالل سیاسی

بیشتر باشد  .هنگامی که کود تای نظامی د ر جریان بود  ،کشتی های نظامی
آمریکا د ر آب های نزد یک برزیل پهلو گرفتند تا اگر کود تاگران نیازمند کمک
باشند  ،بتواند به آن ها نیرو بد هد  .پس از آن واشنگتن از مد ل خونتای برزیل
برای برقرار کرد ن رژیم های نظامی وابسته به ایاالت متحد ه د ر آرژانتین،
بولیوی ،شیلی ،پاراگوئه و اوروگوئه استفاد ه کرد ه و جنگ های وحشتناکی به
راه اند اخت تا سلطۀ آمریکا را بر آمریکای مرکزی حفظ کند  .اما تاریخ صرفاً
خود را تکرار نمی کند  .حواد ث توسط قوای محرکۀ رشد و گسترش سیستم
جهانی امپریالیسم ،برهم کنش فعال آن ها با ویژگی های جایگاه برزیل د ر این
سیستم جهانی و همین طور ویژگی های ملی و تاریخی برزیل ،شکل می گیرند .
مشاطه گران امپریالیسم همواره مد عی بود ه اند که امپریالیسم مروج روشنگری
و پیشرفت د ر جهان است .اما امروز ،به راه های مختلف به شکل های مختلفی
از فاشیسم و تاریک اند یش د ینی پا د اد ه و آن را تقویت می کند  .بحران ها د ر
ساختارهای کهنۀ حاکمیت سیاسی و باز شد ن چسب اید ئولوژیکی که جوامع
استثمارگر و ستم گر را به هم نگاه می د ارد  ،فاکتورهای مهمی د ر بسیاری
از کشورها هستند  .یک مشخصۀ مشترک د ر عروج فاشیسم د ر کشورهای
مختلف حرکت به سمت حل تضاد میان واقعیت و ظاهر د روغین آزاد ی برای
مرد م د ر د موکراسی های بورژوایی است .این تضاد با استقرار حاکمیت آشکارا
د یکتاتوری حل می شود .
ً
این مسئله د ر مورد برزیل هم صاد ق است .بولسونارو علنا می گوید  :من
طرفد ار د یکتاتوری هستم .افراد ی مانند لوال و حزب کارگران (نه فقط د ر
برزیل بلکه د ر همه جا) با سماجت (سماجتی که می تواند مهلک باشد ) به
فرضیاتی چسبید ه اند که اص ً
ال از آزمون واقعیت بیرون نخواهند آمد (مانند این
که سیستم سرمایه د اری را با استفاد ه از ساختارهای سیاسی خود ش می توان
برای قشر وسیعی از تود ه های مرد م قابل تحمل کرد ) .د ر همه جا طبقات و
کسانی که منافعشان ریشه د ر کارکرد جهان شمول سیستم امپریالیستی د ارد ،
سخت د ر تالش هستند تا این منافع به خطر نیافتد و با ایستاد گی نکرد ن د ر
مقابل فاشیست ها مواظب اند که ثبات نظم امپریالیستی به هم نخورد .
برای مواجهه با این روند ها ،برای شناختن قوای محرکۀ واقعی این تحوالت،
برای تعیین یک نقشۀ عمل مکفی ،نه تنها برای مغلوب کرد ن عروج این
نیروهای فاشیست بلکه برای رهبری کل بشریت به سمت جهانی آزاد از ستم
و استثمار ،به سمت ایجاد جهانی که امثال بولسوناروها بخشی از د رس های
تاریخ عهد کهن باشند  ،بیش از هر چیز نیازمند د اشتن تئوری علمی و روش
علمی همه جانبه هستیم .مبانی د رک اوضاع توسط آثار باب آواکیان گذاشته
شد ه است .به ویژه به نوشته های زیر رجوع کنید :
فاشیست ها و جمهوری وایمار  . . .و چه چیزی جای آن را خواهد
گرفت

رهایی از همه خد ایان :پاره کرد ن زنجیرهای ذهنی و تغییر راد یکال
جهان (انتشارات این سایت .2008 .به ویژه صفحه )105-102
کمونیسم نوین ،باب آواکیان
و کتاب علم ،استراتژی ،رهبری یک انقالب مشخص و یک جامعه
بنیاد ا نوین د ر راه رهایی واقعی (آرد ی اسکای بریک) •

پانوشت ها:
« -1سوسیالیست د مکراتیک» یا سوسیال د مکراسی جریان سیاسی است که شکلی از
«سوسیالیسم» را تصور می کند که از طریق انتخابات بورژوایی به قد رت می رسد و نسخه ای از
مالکیت د ولتی بر برخی صنایع و اقد امات رفاه اجتماعی جزئی از برنامه اش است.
2- Matías Vernengo, “Goodbye Lula?” nacla. org

 -3د ر اول آوریل  1964خوآنیو گوالرت ،یک حکومت د ست چپی که تالش می کرد د ست به
اصالحات مرد می بزند  .یک د یکتاتوری نظامی ارتجاعی برقرار شد و بیست سال قد رت د اشت.
د ر این بیست سال ،پنجاه هزار نفر د ستگیر شد ند و صد ها نفر از آنان که کمونیست یا خرابکار
خواند ه می شد ند به قتل رسید ند  .شکنجه گسترد ه از جمله تجاوز و قطع عضو و به طور کلی
سرکوب آزاد ی بیان برای همه ،بد ون توجه به این که از چه قشر اقتصاد ی و اجتماعی هستند .
همه این ها تحت حمایت د ولت ایاالت متحد ه آمریکا پیش رفت.
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چرا انتخابات ایتالیا خبر بد ی برای جهان است و د رباره آنچه می د انید ؟
 11مارس  .2018سرویس خبری جهانی برای فتح
استیو بنون که اصلی ترین طراح راهبرد ی (استراتژیک) سیاسی و
اید ئولوژیک د ونالد ترامپ است (با وجود آن که اکنون مقام «رسمی»
د ر کابینه او ند ارد ) د ر اوایل سال میالد ی سفری به اروپا کرد و د ر
همه جا به تبلیغ فاشیسم و عظمت طلبی سفید پرد اخت .د ر فرانسه به
گروهی از حزب فاشیست «جبهه ملی فرانسه» گفت« :بگذارید به شما
بگویند نژاد پرست .بگذارید شما را پراکند ۀ نفرت بخوانند  .بگذارید شما
را بومی گرا لقب بد هند  .همه این ها را مثل مد ال افتخار بر سینه بزنید ».
انتخابات د ر ایتالیا که د ر زیر تحلیل سرویس خبری جهانی برای فتح را
می خوانید  ،یک جهش فاشیستی بزرگ د ر اروپا بود .
نتایج انتخابات مجلس ایتالیا به همان اند ازه که ترسناک است ،عجیب
و غریب هم هست .عجیب است چون د و حزبی که بیشترین رأی را آورد ه
و رأی د هند گان بین آن ها تقسیم شد ند  ،یعنی« ،اتحاد یه فاشیستی» و
جنبش پنج ستاره (  )Movimento 5 Stelleکه به اصطالح «آزاد ی خواه» است
و به ظاهر ضد یکد یگر هستند  ،علیه مهاجرت متحد شد ند  .هراس انگیز
ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ نتایج انتخابات ﻧﺸﺎﻥ می د هد که ﭼﮕﻮﻧﻪ ُﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮﯼ
خشونت آمیز ،ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ می تواند ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﺳﺪ
ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ کند .
استیو بنون ،مشاور سابق ترامپ و اید ئولوگ برتری جویی سفید -سلطۀ
مرد انه-عظمت طلبی آمریکایی ،برای د ید ار از انتخابات به ایتالیا آمد و
از نتایج آن تجلیل کرد  .او به نیویورک تایمز گفت« :مرد م ایتالیا د ر یک
د وره کوتاه تر ،بیشتر از آنچه انگلیسی ها برای برگزیت و آمریکایی ها برای
ترامپ کرد ند  ،انجام د اد ند ؛ ایتالیا پیشتاز است».
فروپاشی احزاب سنتی حاکم و عروج فاشیست ها

این نتایج نشان د هند ه فروپاشی د و حزب اصلی است که از پایان
جنگ جهانی د وم بر کشور تسلط د اشته اند .
حزب حاکم یعنی حزب د موکراتیک ،که ریشه د ر روزهایی د ارد که
کارگران به حزب کمونیست کام ً
ال غیرانقالبی رأی می د اد ند  ،بیش از
نیمی از رأی د هند گان پیشین خود را از د ست د اد و با فاصلۀ زیاد
حزب سوم شد  .وضع حزب فورزا ایتالیا (  )Forza Italiaکه رهبر آن سلطان
بد نام رسانه ها ،ﺳﻠﯿﻮﯾﻮ ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻮﻧﯽ نخست وزیر ﺳﺎﺑﻖ است ،بد تر از همه
بود  .اغلب مقامات اتحاد یه اروپا او را ترامپ اصلی می نامند  .قد رت های
د یگر اروپا امید وار بود ند اگر ترجیحاً حزب د موکراتیک پیروز نشود ،
برلوسکونی برند ه شد ه و د ر کنار حزب د موکراتیک ،ائتالف بزرگی به
سبک آلمانی یعنی «ائتالف مرکز-راست/مرکز-چپ» تشکیل د هند .
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻫﺪﺍﻑ این ﺍﻧﺘﺨﺎبات ،ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺤﺎﺩﯾﻪ فاشیست ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺷﺪ .با این حال به جای اینکه او از این اتحاد استفاد ه کند « ،اتحاد یه»
پیروز شد و حزب او کام ً
ال از بین رفت .سومین حزب که او را همراهی
می کرد  ،حزب براد ران ایتالیا (  )Fratelli d’Italiaبود که اعضایش خود را
وارثین بنیتو موسولینی می د انند  .رژیم موسولینی ( )1945- 1922اولین
حکومتی بود که خود را فاشیست نامید  .موسولینی ،متحد اصلی هیتلر
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د ر جنگ جهانی د وم بود  .رسانه های اصلی غرب این صف آرایی را صف
اتحاد «مرکز-راست» نام د اد ه اند و همین نام گذاری شاخص بسیار مهمی
است که نشان می د هد چقد ر میانگین سیاسی کشورهای امپریالیستی به
سمت راست چرخید ه است.
هرچند طبقات حاکمۀ غرب و متفکران آن ها د ر مورد نیروهای
فاشیست به تلخی سخن می گویند اما این فاشیست ها د ر نزد آن ها
احترامی د ست و پا کرد هاند و همین احترام یک عامل مهم د ر پیروزی
«اتحاد یه فاشیست» بود  .این «اتحاد یه» قب ً
ال «اتحاد یه شمالی» نام د اشت
و د ر صحنه سیاست تازه وارد نیست .این اتحاد یه د ر میان قشر مرفه
ثروتمند ترین منطقه ایتالیا پایه د ارد  .علت وجود ی اولیه اش ،مخالفت
با استفاد ه از پول مالیات شمال برای توسعه جنوب ایتالیا بود  .جنوب
ایتالیا برای مد تی طوالنی منبع تأمین نیروی کار برای صنایع بسیار
سود آور شمالی بود  .رهبران آن د ر مورد مرد م جنوب ایتالیا واژه هایی
مانند تنبل ،کثیف و بد بو که معاد ل ایتالیایی «کاکا سیاه» است ،استفاد ه
می کنند و د ر این زمینه بد نام هستند  .اما حاال این طبقه بند ی را برای
د یگران استفاد ه می کنند « .اتحاد يه» تقریباً یک شبه ،منطقه گرایی خود
را رها کرد  ،مخالفتش با اتحاد یه اروپا را هم رها کرد و شعار جد ید ی به
نام «ایتالیایی ها د ر د رجه اول» به تصویب رساند و اعالم کرد که همه
ایتالیایی ها باید متحد شوند تا همه مهاجران جد ید را اخراج کنند  .د ر
حال حاضر این بزرگ ترین حزب ایتالیا د ر پارلمان است و رهبر آن متیو
سالوینی (  ،)Matteo Salviniخواهان آن است که رئیس این کشور ،او را
منصوب کند تا د ولت بعد ی را تشکیل د هد .
هیچ حزبی اکثریت را به د ست نیاورد  ،بنابراین هر د ولتی که د ر
آیند ه تشکیل شود بر اساس ائتالف خواهد بود  .اتحاد یه می تواند با حزب
د موکراتیک متحد شود  .این حزب ،د ر واقع جاد ه صاف کن اتحاد یه
بود ه است .زیرا د ر د وران حاکمیت خود علیه فعالیت های بشرد وستانه
برای نجات مهاجران از غرق شد ن اعالم جرم کرد ه بود  ،با تکیه بر
نیروی د ریایی ایتالیا و جنگ ساالران لیبی از نیروی نظامی برای ممانعت
از حرکت کشتی های حامل پناهند گان از آفریقای شمالی ،استفاد ه
کرد ه بود  .و این امر منجر به زند انی شد ن هزاران نفر از آفریقایی ها
د ر کمپ های مستعمره سابق ایتالیا شد  .حزب د موکراتیک د ر خلق
احساسات ضد مهاجران و موقعیت های فاشیستی نقش عمد ه ای بازی
کرد ه است.
یا ممکن اساساً ائتالفی بین اتحاد یه و جنبش پنج ستاره تشکیل
شود  .این که مفسران سیاسی برجسته د ر ایتالیا و خارج از کشور چنین
ائتالفی را به عنوان یک «راه حل» قابل تصور برای بحران سیاسی ایتالیا
می د انند  ،ماهیت جنبش پنج ستاره را بیشتر از آن چیزی که بسیاری از
هواد ارانش تائید می کنند نشان می د هد .
پنج ستاره اصرار د ارد که یک جنبش سیاسی است ،نه حزبی .نگرش
آن ها نسبت به احزاب سیاسی و حرمت سنتی د ر شعار رسمی شان
گنجاند ه شد ه است« :برید خود تان را بگایید » .تصویری که از خود
د ر لوگویشان به نمایش گذاشته اند  ،شکل ماسک وی (  )Vاست ،که از

فیلم «اوی ،مثل وند تا» ( )2005گرفته اند  .این عالمت بعد ها توسط د ولت های ایتالیا و د یگر کشورهای اروپایی عمد ا ً اجازه د اد ند که هزاران
جنبش های ضد سرمایه د اری مانند جنبش «اشغال» د ر ایاالت متحد ه نفر از مرد م غرق شوند  ،ماهیگیران محلی و د یگران خود شان د ست
و بریتانیا به کار گرفته شد  .وی به معنای رفتن است و همچنین رقمی به کار شد ه و مهاجرین را نجات د اد ه و آن ها را وارد ایتالیا کرد ند .
التین برای پنج است و اشاره د ارد به پنج خواست این جنبش :ملی کرد ن مقامات محلی د ر المپد وسا( ،جزیره کوچک ایتالیایی د ر نزد یکی تونس)
د وبارۀ سیستم آب عمومی ایتالیا (چون خصوصی سازی شد ه است-م) ،جایی که اجساد بسیاری از مهاجرین غرق شد ه به سواحلش رسید ند  ،به
حمل و نقل پاید ار ،توسعه پاید ار ،محیط زیست گرایی و د سترسی شد ت از د ولت به خاطر کمک نکرد ن به تازه وارد ین انتقاد کرد ند  .امروز
همگانی به اینترنت .قوانین تأسیس این جنبش فراخوان «د موکراسی مشخص نیست که آیا چنین افراد ی فکرشان تغییر کرد ه است یا خیلی
مستقیم» می د هد (همه تصمیمات توسط رفراند وم اینترنتی گرفته ساد ه د ر امواج احساسات ضد مهاجرین که د ولت و همه احزاب سیاسی
می شود ) و محد ود یت های شد ید ی ایجاد می کند تا از ظهور رهبران با هر چه د ر توان د اشته اند به آن د امن زد ه اند  ،غرق شد ه اند .
نفس سرازیر شد ن مهاجران د ر سال های اخیر نمی تواند توضیح د هد
د ائمی جلوگیری شود و افراد جنبش را که انتخاب شد ه و به مقامی
می رسند ملزم می کند بخش اعظم حقوق خود را تحویل بد هند تا به این چرا بسیاری از ایتالیایی ها روی مهاجرت تمرکز کرد ه و آن را نقطۀ تمرکز
تمام رنج ها و تحقیرهایی می بینند که د ر جامعه احساس می کنند .
ترتیب مانع از شکل گیری «سیاسیون حرفه ای» شوند .
با این حال تنها د ه سال پس از تأسیس آن ،پنج ستاره به یک حزب چرا این را «بحرانی» می بینند که باید از طریق شد ید ترین تد ابیر
سیاسی تبد یل شد ه است که رهبر جد ید  31سالۀ آن ،لوئیجی د ی مایو (غیرانسانی) حل و فصل شود و چرا تبد یل به چماق د ست فاشیسم
(  )Luigi Di Maioبه خاطر ظاهر و کت و شلوار تمیز و کراواتش مشهور است .شد ه است؟ مطمئناً به این طرز تفکر ربط د ارد که فکر می کنند مرد می
د رست نقطۀ مقابل ژولید گی بنیان گذار کمد ین آن ﺑ ِ ِﭙﻪ ﮔﺮﯾﻠﻮ (  Beppeکه د ر ایتالیا به د نیا آمد ه اند (البته هر چه بیشتر منظورشان کسانی
 .)Grilloد ی مایو ،نیز خواهان تشکیل د ولت است و این تقریباً به معنای است که «اصالتاً» ایتالیایی هستند و نه اینکه صرفاً د ر ایتالیا به د نیا
ایجاد ائتالف با یک یا چند حزبی است که خود را علیه آن ها تعریف کرد ه آمد ه اند ) به خاطر اینکه د ر یک کشور امپریالیستی به د نیا آمد ه اند که
از سراسر جهان ثروت انباشت می کند  ،شایستۀ د اشتن زند گی بهتری
است.
نسبت به مرد می هستند که کشورشان تحت
این چیزی نیست که توسط بسیاری از
سلطۀ نظام جهانی امپریالیستی است و شیره اش
طرفد اران پنج ستاره که عموماً کمتر مذهبی،
توسط آن کشید ه می شود  .برخی می گویند  ،رشد
کمتر سنتی و تا حد ی جوان تر از بقیه احزاب
تنظیمات حکومتی لیبرال
احساسات هیستریک ضد مهاجرین به خاطر
هستند  ،تصور می شد  .آن ها شامل د انشجویان،
د موکراتیک که از زمان
مشکالت اقتصاد ی و بیکاری بسیار باال است.
متخصصان ،و تجار کوچک و متوسط هستند که
جنگ جهانی د وم د ر اروپا
اما مشاغلی که مهاجرین د ر آن د رگیر هستند
احساس خرد شد ن توسط سیستم سیاسی و فساد
جا
فشار
زیر
،
بود
حاکم
مشاغلی هستند که ایتالیایی حاضر نیستند د ر
عظیم و فراگیر آن می کنند  .د ر ابتد ا تالش کرد
های
سنگ
های
جایی
به
آن کار کنند  .مانند مشاغلی که صاد رات ایتالیا را
موضعی مبهم تر نسبت به وضعیت مهاجرت بگیرد
جهانی
نظام
تکتانیک
تولید می کند  :کار د ر تاکستان ها و به طور کلی
و حمالت خود را بر «تجارت مهاجرت» متمرکز
امپریالیستی ،ترک برد اشته
مزارع کشاورزی ،صاد رات محصوالت کشاورزی،
کرد  .البته «تجارت مهاجرت» و سوءاستفاد ه های
کار د ر تولید ی های کوچک و متوسط با فن آوری
سازمان های جنایی از پناهند ه ها واقعی است اما
و د ر حال شکافتن هستند
باال که پارچه و د یگر محصوالت تجملی را تولید
منبع تغذیۀ آن ها خود مراکز رسمی پناهند گی و
و رقابت میان قد رت های
می کنند  ،و فراهم کرد ن مراقبت های شخصی و
این تقاضا که کشورهای اروپایی به جای محد ود
امپریالیستی تشد ید یافته
سایر خد مات اجتماعی که به حفظ ساختار سنتی
کرد ن پناهند ه ها به ایتالیا ،سهم خود را از
است.
خانواد ه کمک می کنند .
مهاجرت بگیرند  ،است.
جنبش پنج ستاره و بسیاری از افراد «چپ»
با وجود آنکه برنامه های پنج ستاره با
اساساً این «حس استحقاق» را پذیرفته اند  .این
شعارهای ضد مهاجرت مخالف بود  ،اما موضع
خود ش کمابیش همان «ایتالیایی ها اول» اما «لیبرالی تر» است .و این احساس کام ً
ال با نگرش رفرمیستی و امتناع از د ست زد ن به تغییر
موضع همراه است با مخالفت آن ها با ماند ن ایتالیا د ر اتحاد یه اروپا و د ر بنیاد ین جامعه همراه است و با خط تالش برای بهتر کرد ن همین جامعه
پارلمان اروپا ،با گروه برگزیت به رهبری نایجل ﻓﺮیج (  )Nigel Farageیکجا از طریق جایگزین کرد ن مد یران فاسد  ،سازگار است .با وجود این که
جنبش پنج ستاره صحبت از «سیستم» می کند اما نوع مخالفت آن به
قرار گرفت.
برای اتحاد یه و جنبش پنج ستاره ،ناسیونالیسم عامل اساسی د ر طرز خطرناکی د ارد به گفتمان فاشیست ها نزد یک تر شد ه و محد ود شد ه
مخالفت آن ها با اتحاد یه اروپا بود ه است و با حاد شد ن مسئله مهاجرت است به هد ف تغییر ساختارهای سیاسی و نه روابط اقتصاد ی زیربنایی
استثمارگرانه و روابط ستمگرانه اجتماعی .آن ها د ر نهایت ،با فاشیست ها
د ر سراسر اروپا ،د ر این موضع گیری محکم تر شد ه اند .
د ر یک هد ف بنیاد ین سهیم هستند  :این که به ایتالیای امپریالیست
رشد احساسات نفرت از مهاجرین
«بهتری» د ست یابند و د ر زنجیرۀ غذایی نظام جهانی امپریالیستی برای
احساسات ضد مهاجر د ر مقیاس امروز ،د ر ایتالیا نسبتاً جد ید ایتالیا (و ایتالیایی ها) «جایگاه بهتری» را د ست و پا کنند  .د ر حالی
است .چند سال پیش ،هنگامی که قایق های کوچک برای اولین بار به که هد فشان باید پایان بخشید ن به نظام سرمایه د اری انحصاری باشد .
مقصد سیسیل که نزد یک ترین ساحل ایتالیا به آفریقای شمالی است و زیرا این نظامی است که زند گی همه را شکل می د هد و میان کشورها
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برخورد های خصمانه ایجاد می کند  .هم میان کشورهای تغذیه کنند ه و
کشورهای تناول شوند ه و هم میان کشورهای امپریالیستی که با یکد یگر
رقابت می کنند .
با حاد تر شد ن موضوع مهاجرت ،ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎﺭﻩ هم موضع خود را روشن
کرد  .ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺧﻮﺩ حکومت ،ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺁﻥ سازمان های غیرد ولتی ﺭﺍ به
خاطر پیش برد ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺮﺩ و گفت
این کار مثل آن است که با «تاکسی» مهاجرین را به ایتالیا بیاورند  .اکنون
به سختی می توان موضع این جریان را از موضع «ایتالیا اول» متمایز
کرد  .پنج ستاره خواه وارد ائتالف با فاشیست ها بشود خواه رقیب آن ها
گرد د  ،یا ترکیبی از هر د و باشد  ،د ر هر حال تبد یل به پیچ و مهره ای
د ر چرخ یک فرآیند سیاسی پیچید ه شد ه است که امروز فاشیسم را د ر
ایتالیا تقویت می کند .
چند هفته قبل از انتخابات ،د ر یکی از شهرهای مرکزی ایتالیا به نام
ماچراتا ،مرد جوانی که نامزد محلی اتحاد یه بود د ر حالی که خود را
با پرچم ایتالیا پوشاند ه بود از ماشین خود پیاد ه شد  ،سالم فاشیستی
موسولینیایی د اد و به شش رهگذر که فکر می کرد آفریقایی هستند
شلیک کرد  .که خوشبختانه هیچ کد ام نمرد ند  .او گفت انتقام قتل یک زن
ایتالیایی که توسط جنایتکاران نیجریه ای کشته شد ه است را می گیرد .
اما هیچ کس د ر تالفی قتل های مافیای ایتالیا ،نمی رود بد ون تبعیض
به روی همه شلیک کند  .بعد از این ماجرا ،همۀ جریان های سیاسی
موضع گرفتند  .رئیس اتحاد یه اعالم کرد که «مخالف خشونت است ،اما
آفریقایی ها خشونت را به ایتالیا آورد ه اند »! گروه های فاشیست کوچک تر
از ایتالیایی ها خواستند تا د ر د فاع از این تیراند از تجمع کنند  .هزاران نفر
از مرد م د ر یک راهپیمایی ضد فاشیست شرکت کرد ند و راهپیمایی های
ضد فاشیست د یگر د ر نقاط د یگر کشور هم برگزار شد  .اما د ر شرایطی
که پنج ستاره مرتباً علیه «مهاجرت خارج از کنترل» اعتراض می کند ،
حامیان آن از این راهپیمایی ها غایب بود ند  .آن هم د ر چنین شرایط
حساسی.
ً
فاشیست ها فراخوان د اد ه اند که نیم میلیون مهاجر باید فورا با
استفاد ه از قوای د ولتی اخراج شوند  .خواستی که اکنون به عنوان مطالبۀ
بر حق «مرد م» بسته بند ی شد ه است .
عروج فاشیسم د ر اروپا

بسیاری از اروپاییان فکر می کنند که فاشیسم بی مسما است و
نمی تواند بر کشورهایشان سلطه پید ا کند  .ایتالیایی ها هم این طور
فکر می کرد ند  .د ر واقع تاکنون بسیاری از مرد م فکر می کرد ند تنها د ر
کشورهای فقیر اروپای شرقی ،نه د ر اروپای غربی و د ر سومین اقتصاد
منطقه یورو ،می تواند به قد رت برسد .
ً
اما از مثال ایتالیا می توان د رس عمیق تری آموخت .مثال د ر فرانسه،
جنبش «فرانسه تسلیم نمی شود » (  )France Insoumiseبه رهبری مالنشون
(  )Jean-Luc Mélenchonهمان راهی را طی می کند که جنبش پنج ستاره.
یعنی از موضع گیری مبهم بر سر مهاجرین به موضع گیری سازشکارانه
می رسد  :این که مهاجرت تود ه ای یک معضل حیاتی است ،اگر د ولت
اقد اماتی برای متوقف کرد ن آن نکند فاشیست ها پیروز خواهند شد
و هیچ راه «عملی» نخواهند گذاشت مگر موضع گیری ضد مهاجرین.
اخیرا ً حکومت مرکزیت گرا (سانتریست) امانوئل مکرون د ر حال برقرار
کرد ن سیاست های بی رحمانه علیه مهاجرین است . . .مالنشون به جای
بسیج علیه این حرکت ،به طرز عجیبی سکوت کرد ه است .د ر حال
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حاضر عم ً
ال هیچ بخش از «چپ» متشکل به مسیحیان ،حقوق بشری ها
و ان .جی .اوها د ر مبارزه برای این اید ه که همه انسان ها د ارای حقوق
یکسان هستند  ،نپیوسته اند  .صحنۀ اید ئولوژیک د ارد برای جبهه ملی
آماد ه می شود .
د ر بریتانیا حتی بسیاری از کسانی که خود را انقالبی می د انند قاد ر
نیستند از «کشور من اول از همه» گسست کنند (نسخۀ «چپ» همین
شعار این است« :مرد م من اول از همه») .این همان طرز تفکری است
که د ر برگزیت تجسم یافت و حزب کارگر مملو از آن است .د ر د وران
کارزار رفراند وم برگزیت ،جرمی کوربین رهبر حزب کارگر ،با فریاد های
هیستریک «مرزهایمان را کنترل کنید » سازش کرد  .آیا حزب کارگر
جنایت امپریالیسم انگلیس را که با شرکت د ر جنگ های تحت رهبری
آمریکا د ر خاورمیانه و افغانستان میلیون ها نفر را بی خانمان و آواره کرد
را مورد انتقاد قرار د اد ه است؟ البته که خیر .استد الل اصلی حزب کارگر
این است که مهاجرین به اقتصاد بریتانیا خد مت می کنند  .به عبارت د یگر
وجود مهاجرین برای «ما بریتانیایی ها» خوب است .همین تنگ نظری
ناسیونالیستی «کشور من» باعث شد ه است که بسیاری از آد م های
مترقی به د رون مواضعی بلغزند که هرگز فکرش را هم نمی کرد ند .
عروج فاشیسم د ر نقاط مختلف اروپا ،شکل های مختلف د ارد  .اما
توسط تحوالت اقتصاد ی و اجتماعی د ر د اخل جوامعی تولید شد ه است
که به نوعی خود این تحوالت توسط روند هایی تعیین شد ه و به جلو
راند ه شد ه اند که د ر نظام جهانی امپریالیستی د ر کلیت خود  ،د ر جریان
است .طبقۀ حاکمۀ امپریالیست ،از جمله د ر ایتالیا با ضرورت هایی مواجه
است که د ر پشت آن این تحوالت نهفته است .تنظیمات حکومتی لیبرال
د موکراتیک که از زمان جنگ جهانی د وم د ر اروپا حاکم بود  ،زیر فشار جا
به جایی های سنگ های تکتانیک نظام جهانی امپریالیستی ،ترک برد اشته
و د ر حال شکافتن هستند و رقابت میان قد رت های امپریالیستی تشد ید
یافته است .بنابراین ایتالیا اکنون می بیند که هم امکانش هست و هم
ضروری است که به طور تهاجمی د خالتش د ر آفریقای شمالی را د ر کنار
رژیم جنگ ساالر د ر لیبی ،افزایش د هد  .اینجا به جایی های جهانی نیز
د ر زیربنای تغییر مختصات اقتصاد ی و اجتماعی ایتالیا قرار د ارد و د ر را
به روی قد علم کرد ن خشونت بار ارزش های بنیاد ینی که این جامعه را
به هم نگاه د اشته است ،باز می کند .
وقتی فاشیست آمریکایی استیو بنون گفت« :مرد م ایتالیا پیشتازند »
نگفت که جهت آن چیست .این فاشیست ها قد رت را برای اینکه خود شان
را ثروتمند کنند نمی خواهند  .آن ها می خواهند د ولت سرمایه د اری را
بازسازی کنند و هرچه زود تر از آن برای پیش برد تغییرات افراطی
خشونت بار د ر وضعیت موجود که پیشاپیش د ر مواجهه با نیروهای عینی
که جهان امروز را به تالطم د ر آورد ه اند د ر حال شکاف برد اشتن است،
استفاد ه کنند .
متوقف کرد ن فاشیسم نیازمند وحد ت گسترد ه ای است که چنین اوضاع
وحشتناکی آن را طلب می کند  .د ر همان حال ،خود همین رخد اد ها روشن
می کنند که باید هسته ای از مرد م به وجود آیند که د رک کنند چگونه
سیستم امپریالیستی این وضعیت را به وجود آورد ه است و د ر نتیجه،
به مبارزه علیه فاشیسم به مثابۀ بخشی از مبارزه برای برخورد به ریشۀ
مشکالت ،از طریق انقالب ،نگاه کنند  .د ر عین حال که د ر سطح وسیع
متحد می شویم باید علیه توهمات و افکار غلط که به عروج فاشیسم کمک
کرد ه اند و امروز می توانند د ر مبارزه علیه فاشیسم خرابکاری کنند مبارزه
کنیم .برخی افراد باید این مسئولیت را بپذیرند • .

