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گزارشھا

کميتۀ جوانان بلجيم
 ١٠دسمبر ٢٠١۶

گزارش جلسه در مورد انتخابات امريکا و پیآمدھای آن:
»به نام بشريت ،تن به يک امريکای فاشيست نخواھيم داد!«
 ٢۵نومبر – ٢٠١۶بروکسل

کردن ھرچه
اين جلسه با ابتکار عمل »کميتۀ جوانان بلجيم« سازماندھی شده بود و ھدف اصلی برگزارکنندگان ،درگير
ِ
نھان اين انتخابات بود .در شرايطی که اکثريت نيروھای »چپ«
تر عالقه مندان با واقعيتھای آشکار و
ِ
بيشتر و عميق ِ
در
انتخاب ترامپ نشد ،اين ابتکار عمل از سوی رفقای کميته،
رخوت عملی نسبی به سر میبرند و واکنشِ مؤثری به
ِ
ِ
رخوت موجود و بحث در مورد مبارزات جاری و راهحلی خارج از سيستم موجود.
واکنشی بود در برابر
ِ
خطر عادی شدن
در
محل برگزاری جلسه پوسترھای حزب کمونيست انقالبی امريکا )آرسیپی( در مورد
ِ
ِ
) (Normalizeفاشيسم ،نژادپرستی ،قتل سياھان ،مردساالری و  ...بعد از انتخابات ھشدار میداد و تصاويری از
سرکوب آن به چشم می خورد .ميز کتاب ھم بخش جدائیناپذير از محتوای جلسۀ ما
" "Standing Rockو مبارزات و
ِ
کتاب آرسیپی
بود .ميز
مبارزات
شامل کتابھای مختلف رفيق آواکيان ،آخرين شمارهھای نشريۀ »انقالب« ،تراکتھای
ِ
ِ
ِ
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شامل جزوات ،نشريات و
کتاب سازمان زنان ھشت مارس )ايران-افغانستان(
خيابانی فعاالِن آرسیپی بود .ميز
ِ
ِ
تراکتھای اين سازمان خصوصا ً در مورد مبارزات خيابانی »روز جھانی مبارزه با خشونت بر زنان« بود؛ بخشی ھم
تأليفات و بيانيهھای حزب کمونيست ايران م.ل.م اختصاص داشت.
به
ِ
ضمن ارائۀ يک
انقالبی امريکا )آرسیپی( ھمراه ما باشد و
طبق برنامه قرار بود که رفيقی از فعاال ِن حزب کمونيست
ِ
ِ
انتخاب ترامپ
ميان جمھوریخواھان و دموکراتھا بپردازد تا
تصوير ھمهجانبه از تضادھای جامعۀ امريکا به رقابت
ِ
ِ
سنتزنوين باب
بر چنين بستری مورد بررسی قرار گيرد .در ضمن با معرفی فعاليتھای مبارزاتی آرسیپی متکی بر
ِ
آواکيان تصويری از مبارزات انقالبی در امريکا در اختيار ما قرار دھد.
بان فرانسه اجراء شد و تالش شد تا مباحث برای
چون بيش از نيمی از شرکتکنندگان فرانسه زبان بودند ،برنامه به ز ِ
دوستان فارسی زبان ،از طريق ترجمۀ ھمزمان انتقال داده شود.
برشمردن تضادھای پايهئی که امروزه جھان با آن روبه روست آغاز کرد و به سؤاالت
ابتدا گردانندۀ برنامه بحث را با
ِ
و نکاتی که در مورد
انتخابات امريکا و پیآمدھای آن در ميان تودهھای مردم و اقشار مختلف رايج است اشاره نمود و
ِ
شدن ترامپ
ضمن معرفی رفيق رابرت بحث را به او سپرد .رابرت بحث خود را از اين نکته آغاز کرد» :معنی انتخاب
ِ
معرف چه چيزی يا
چيست؟ و
ظھور چه پديدهای است؟ و ما چگونه بايد با آن روبه رو شويم؟ .«...او در ادامه به
ِ
ِ
گيجی
فکران چپ و راست ،و ترس و
غيرواقعی بخش بزرگی از روشن
ميان تودهھا ،تحليلھای
توھمات رايج در
ِ
ِ
ِ
ِ
گسترده و ھمهگير اشاره کرد و مثالھای مشخصی از ھرکدام آورد.
يکی از مھمترين نکاتی که رابرت مطرح کرد ،خطرناک تر بودن ترامپ در مقايسه با ھيتلر و دورۀ نازی است و اين
که نه تنھا وضعيت فعلی امريکا کامالً قابل مقايسه با وضعيت المان زمان نازی است بلکه شرايط به مراتب بدتر است
چرا که المان نازی چنين قدرت ويران کننده ای چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی ندشت" .ھيتلر به بمب دست
يافت" اما امريکا ھم آن را استفاده کرده و ھم تھديد به استفاده از آن می کند.
احزاب جمھوری خواه و دموکرات اشاره
اصلی آن يعنی
اياالت متحده و دو نيروی
او سپس به مکانيزم انتخابات در
ِ
ِ
ِ
نقش عناصر کاتاليزوری مانند برنی سندرز و مقايسۀ او با
کرد و قسماً به پايۀ طبقاتی ھرکدام از آنھا نيز پرداخت .به
ِ
کوربين در انگلستان نيز اشاره کرد و جایگاه
واقعی آنھا در يک سيستم را بهطور کلی مشخص کرد و اين موضوع که
ِ
اين جايگاه چه نقشی را برای آنھا تعيين می کند.
در ادامه با اشاره به بخشی از ترانۀ  Mississippi God-damnاز »نينا سيمون« به »فاشيسم« و نشانهھای بارز آن
تحليل
پرداخت .مقايسۀ اوضاع امروز با شرايط المان نازی و  ...بخش مھمی از بررسی تاريخی او را تشکيل میداد.
ِ
شعار مرکزی و چتر
عميق از شعار »امريکا را دوباره با عظمت سازيم!« که از سوی ترامپ دائما ً تکرار میشد و
ِ
برتر« نازیھا محور مقايسۀ او بود.
ھواداران او بود با شعار »المان
عمومی
ِ
ِ
ھمکاران ترامپ خواھند بود ،اشاره کرد و پيشينهای از ھرکدام
در ادامه او ھمچنين به چھرهھائی که احتماالً وزراء و
ِ
سياست متفاوت ھيأت حاکمۀ امريکا در دور آتی در جھان تأکيد نمود.
را برای حضار معرفی کرد و از اين طريق به
ِ
کارکرد سيستم سرمايه
ميان توده ھا گره زد و به
سپس تمام صحبتھای قبلی را به سؤاالت و گيجیھای رايج
داری
ِ
ِ
ِ
گرفتن اقشار مختلف در حفظ آن پرداخت .فرآيندھای اقتصادی و رقابت امپرياليستھا که
امپرياليستی و چگونگی نقش
ِ
مباحث باب
با روبنای ايدئولوژيک و نقش مشخص دولتھای امپرياليستی به پيش میرود را توضيح داد و فرازھائی از
ِ
کتاب »کمونيسم نوين« را خواند.
آواکيان از
ِ
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االت خود را طرح
با تمام بیصبری برخی از حاضران پس از حدود نيم ساعت ،نوبت به حضار رسيد که نکات و سؤ ِ
کنند که عمدتا ً حول اين محورھا بود:
-

ترامپ آن چيزی که در طول مبارزات انتخاباتی گفته نيست و تغيير میکند!

-

برنی سندرز يک جنبش بود!

-

آلترناتيو کمونيستھای انقالبی چيست؟

-

خطرات و فرصتھای واقعی در اين شرايط چيستند؟

-

شدن ترامپ و گسترش فزايندۀ پدر/مردساالری در جامعۀ امريکا!
رابطۀ انتخاب
ِ

-

مقايسۀ امريکای امروز با دورۀ نازيسم صحيح نيست!

-

شرکت کنندهای از افغانستان از وجود يک ترامپ قوی در برابر دهھا نيروی ديگر که دخالتگری میکنند
حمايت کرده و معتقد بود که وجود چنين ترامپی خوب است!

بستر تضادھای
در بخش دوم ،اين رفيق بحث خود را با پاسخ به برخی از سؤاالت آغاز کرد و تالش کرد که به آنھا بر
ِ
واقعی جھان و مشخصاً
اياالت متحده برخورد کند .مسألۀ سياھان در امريکا که به شدت در سطح ايدئولوژيک برجسته
ِ
شده و به تضادھای ديگری مانند زنان ،مھاجران اعم از التينوھا يا مسلمانان ،طبقۀ
کارگر بیکار و ناآگاه ،بوميان،
ِ
حرکت ھمزمان با تضاد پايهئی سيستم سرمايهداری امپرياليستی )مالکيت
گسترش فقر و  ...گره میخورد ،در حال
ِ
تبارزات آن مانند رقابتھای جنگی و اقتصادی امپرياليستھا ھستند .اين
خصوصی و توليد شديداً اجتماعی شده( و
ِ
دادن فرصت به ترامپ و  ...نيز پرداخته
موضوع نقطۀ شروع بحث رفيقمان بود که در ادامه به مسائلی مانند سندرز،
ِ
واقعی گسترش جنگھای منطقهئی و فرامنطقهئی را در پاسخ به نکتۀ شرکتکنندۀ افغان مطرح کرد.
شد .ھمچنين خطر
ِ
دور اول و نکات تازهتری اشاره کرد و رابرت بحث خود را حول نکات حضار
االت
در دور دوم جمع کماکان به سؤ ِ
ِ
متمرکز کرد .مسألۀ اساسی اين بود که تقريبا ً تمام حضار در حال بحث بر سر نکات و سؤاالتی بودند که در کل جامعه
شاھد آن ھستيم ،از گيجیھا و ناروشنیھا و توھمات و انحرافات گرفته تا دامنۀ نفوذ تحليلھای رسانهھای جريان اصلی.
خوشبختانه به علت تنوع سياسی افراد حاضر در جلسه شاھد برخورد تمام گرايشات بوديم .رفيق رابرت در انتھای
تحليل مھم آواکيان در اوايل قرن  ٢١مبنی بر رشد و گسترش نيروھائی مثل ترامپ در امريکا اشاره کرد و
بحثش به
ِ
ساخت جنبشی برای انقالب برويم
سنتزنوين کمونيسم و آثار ديگر آواکيان به سراغ مبارزه و
اينکه چرا اھميت دارد با
ِ
ِ
داشتن سنتزنوين ،بسياری از تالشھای ما و تودهھا به ھرز خواھد رفت .در پايان گردانندۀ
و اينکه بدون در دست
ِ
برنامه و رابرت با ارائۀ يک جمعبندی کوتاه برنامه را در حالی که ھنوز حاضران برای پيشبرد مباحث آن ھيجان و
انرژی داشتند به پايان بردند.
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