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 Reports  گزارشھا

  
  بلجيم جوانان ۀکميت
  ٢٠١۶ دسمبر ١٠

  

 :آمدھای آن گزارش جلسه در مورد انتخابات امريکا و پی
  »!به نام بشريت، تن به يک امريکای فاشيست نخواھيم داد«

  بروکسل– ٢٠١۶ نومبر٢۵

  
ِدھی شده بود و ھدف اصلی برگزارکنندگان، درگير کردن ھرچه سازمان» بلجيم جوانان ۀکميت«اين جلسه با ابتکار عمل 

» چپ«در شرايطی که اکثريت نيروھای . ِھای آشکار و نھان اين انتخابات بود مندان با واقعيته ِتر عالق بيشتر و عميق

ِد و واکنش مؤثری به انتخاب ترامپ نشد، اين ابتکار عمل از سوی رفقای کميته، برن ِدر رخوت عملی نسبی به سر می ِ
 . حلی خارج از سيستم موجود ِواکنشی بود در برابر رخوت موجود و بحث در مورد مبارزات جاری و راه

ِدر مورد خطر عادی شدن ) پیسیآر (امريکاِدر محل برگزاری جلسه پوسترھای حزب کمونيست انقالبی 
)Normalize (،و تصاويری از  داد بعد از انتخابات ھشدار می... و   نژادپرستی، قتل سياھان، مردساالری فاشيسم 

"Standing Rock "ما ۀناپذير از محتوای جلس ئیميز کتاب ھم بخش جدا. ِو مبارزات و سرکوب آن به چشم می خورد 

ِھای مبارزات  ، تراکت»انقالب «ۀھای نشرييان، آخرين شمارهھای مختلف رفيق آواک ِپی شامل کتابِميز کتاب آرسی. بود
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 نشريات و  ِشامل جزوات،) افغانستان-ايران(ِميز کتاب سازمان زنان ھشت مارس . پی بود آرسی ِنخيابانی فعاال

ھم بود؛ بخشی » روز جھانی مبارزه با خشونت بر زنان« در مورد مبارزات خيابانی ًھای اين سازمان خصوصا تراکت

  . م اختصاص داشت.ل.ھای حزب کمونيست ايران م ِبه تأليفات و بيانيه

ِن حزب کمونيست انقالبی طبق برنامه قرار بود که رفيقی از فعاال  يک ۀِھمراه ما باشد و ضمن ارائ) پیآرسی (امريکاِ

ِبپردازد تا انتخاب ترامپ ھا  خواھان و دموکرات ِ به رقابت ميان جمھوریامريکا ۀجانبه از تضادھای جامعتصوير ھمه
ِپی متکی بر سنتزنوين باب ھای مبارزاتی آرسی در ضمن با معرفی فعاليت. بر چنين بستری مورد بررسی قرار گيرد
  . در اختيار ما قرار دھدامريکاآواکيان تصويری از مبارزات انقالبی در 

 شد و تالش شد تا مباحث برای ءِبان فرانسه اجراکنندگان فرانسه زبان بودند، برنامه به ز چون بيش از نيمی از شرکت

  .  ھمزمان انتقال داده شودۀدوستان فارسی زبان، از طريق ترجم

االت سؤروست آغاز کرد و به ه ی که امروزه جھان با آن روبئتضادھای پايهِ برنامه بحث را با برشمردن ۀابتدا گردانند

ھای مردم و اقشار مختلف رايج است اشاره نمود و  ھای آن در ميان تودهآمد  و پیامريکاِو نکاتی که در مورد انتخابات 

ِمعنی انتخاب شدن ترامپ «:  بحث خود را از اين نکته آغاز کردرابرت.  بحث را به او سپردرابرتضمن معرفی رفيق 
ِچيست؟ و معرف چه چيزی يا ظھور چه پديده  او در ادامه به .»...رو شويم؟ه ای است؟ و ما چگونه بايد با آن روب ِ

ِفکران چپ و راست، و ترس و گيجی  ِھای غيرواقعی بخش بزرگی از روشنھا، تحليل تودهِ توھمات رايج در ميان ِ
  . ھای مشخصی از ھرکدام آورد گير اشاره کرد و مثالگسترده و ھمه

  نازی است و اينۀر و دور مطرح کرد، خطرناک تر بودن ترامپ در مقايسه با ھيتل رابرتيکی از مھمترين نکاتی که

لمان زمان نازی است بلکه شرايط به مراتب بدتر است ا قابل مقايسه با وضعيت ً کامالامريکاکه نه تنھا وضعيت فعلی 

ھيتلر به بمب دست  ".لمان نازی چنين قدرت ويران کننده ای چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی ندشتاچرا که 

  . ن را استفاده کرده و ھم تھديد به استفاده از آن می کند ھم آامريکااما " يافت

ِاو سپس به مکانيزم انتخابات در اياالت متحده و دو نيروی اصلی آن يعنی احزاب جمھوری خواه و دموکرات اشاره  ِِ
 او با ۀ و مقايسبرنی سندرزِبه نقش عناصر کاتاليزوری مانند . ھا نيز پرداخت ن  طبقاتی ھرکدام از آۀ به پايًقسماکرد و 

 موضوع که  طور کلی مشخص کرد و اين ھا در يک سيستم را به ِگاه واقعی آن  در انگلستان نيز اشاره کرد و جایکوربين

  .  می کندتعيينھا  اين جايگاه چه نقشی را برای آن

ھای بارز آن  و نشانه» فاشيسم«به » نينا سيمون«از   Mississippi God-damnۀدر ادامه با اشاره به بخشی از تران

ِتحليل . داد بخش مھمی از بررسی تاريخی او را تشکيل می... لمان نازی و ا اوضاع امروز با شرايط ۀمقايس. پرداخت
ِشد و شعار مرکزی و چتر   تکرار میًکه از سوی ترامپ دائما» ! را دوباره با عظمت سازيمامريکا«عميق از شعار 

  .  او بودۀھا محور مقايس نازی» ِلمان برترا«ِمومی ھواداران او بود با شعار ع

ای از ھرکدام ِ و ھمکاران ترامپ خواھند بود، اشاره کرد و پيشينهء وزراً که احتماالئیھادر ادامه او ھمچنين به چھره

. در دور آتی در جھان تأکيد نمود امريکا مۀت حاکأِرا برای حضار معرفی کرد و از اين طريق به سياست متفاوت ھي

ِھای رايج ميان توده ھا گره زد و به کارکرد سيستم سرمايهاالت و گيجیؤھای قبلی را به س سپس تمام صحبت ِداری ِ
ھا که  فرآيندھای اقتصادی و رقابت امپرياليست. ِامپرياليستی و چگونگی نقش گرفتن اقشار مختلف در حفظ آن پرداخت

ِ از مباحث باب ئیرود را توضيح داد و فرازھا ھای امپرياليستی به پيش می لوژيک و نقش مشخص دولتبا روبنای ايدئو
  . را خواند» کمونيسم نوين«ِآواکيان از کتاب 
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ِاالت خود را طرح ؤن پس از حدود نيم ساعت، نوبت به حضار رسيد که نکات و ساصبری برخی از حاضر با تمام بی
  :حورھا بود حول اين مًکنند که عمدتا

  !کند  میتغييرترامپ آن چيزی که در طول مبارزات انتخاباتی گفته نيست و  -

 !برنی سندرز يک جنبش بود -

 ھای انقالبی چيست؟ آلترناتيو کمونيست -

 ھای واقعی در اين شرايط چيستند؟  و فرصت خطرات -

 !امريکا ۀمردساالری در جامع/ پدرۀِ انتخاب شدن ترامپ و گسترش فزايندۀرابط -

 ! نازيسم صحيح نيستۀی امروز با دورامريکا ۀقايسم -

کنند  گری میھا نيروی ديگر که دخالت ای از افغانستان از وجود يک ترامپ قوی در برابر دهشرکت کننده -

 ! حمايت کرده و معتقد بود که وجود چنين ترامپی خوب است

ِھا بر بستر تضادھای   کرد و تالش کرد که به آناالت آغازؤدر بخش دوم، اين رفيق بحث خود را با پاسخ به برخی از س
 که به شدت در سطح ايدئولوژيک برجسته امريکا سياھان در ألۀمس. ِ اياالت متحده برخورد کندًواقعی جھان و مشخصا

ن،  بوميا کار و ناآگاه، ِ کارگر بیۀن اعم از التينوھا يا مسلمانان، طبقاشده و به تضادھای ديگری مانند زنان، مھاجر

مالکيت (داری امپرياليستی ی سيستم سرمايهئزمان با تضاد پايه ِحال حرکت ھمخورد، در  گره می... گسترش فقر و 

اين . ھا ھستند ھای جنگی و اقتصادی امپرياليستِو تبارزات آن مانند رقابت)  اجتماعی شدهًخصوصی و توليد شديدا

نيز پرداخته ... ِبه مسائلی مانند سندرز، دادن فرصت به ترامپ و مان بود که در ادامه   شروع بحث رفيقۀموضوع نقط

 . افغان مطرح کردۀکنند شرکتۀی را در پاسخ به نکتئی و فرامنطقهئھای منطقهگسترش جنگ ِ ھمچنين خطر واقعی. شد

ِاالت دور اول و نکات تازهؤدر دور دوم جمع کماکان به س ل نکات حضار تری اشاره کرد و رابرت بحث خود را حوِ

االتی بودند که در کل جامعه ؤ تمام حضار در حال بحث بر سر نکات و سً اساسی اين بود که تقريباۀمسأل. متمرکز کرد

. ھای جريان اصلیھای رسانه نفوذ تحليلۀھا و توھمات و انحرافات گرفته تا دامن ھا و ناروشنی از گيجی شاھد آن ھستيم،

رفيق رابرت در انتھای . وديمی افراد حاضر در جلسه شاھد برخورد تمام گرايشات بخوشبختانه به علت تنوع سياس

 اشاره کرد و امريکا مثل ترامپ در ئی مبنی بر رشد و گسترش نيروھا٢١ِش به تحليل مھم آواکيان در اوايل قرن بحث

ِو ساخت جنبشی برای انقالب برويم ِکه چرا اھميت دارد با سنتزنوين کمونيسم و آثار ديگر آواکيان به سراغ مبارزه  اين
 ۀدر پايان گردانند. ھا به ھرز خواھد رفتھای ما و توده ِکه بدون در دست داشتن سنتزنوين، بسياری از تالش و اين

ن برای پيشبرد مباحث آن ھيجان و ابندی کوتاه برنامه را در حالی که ھنوز حاضر  يک جمعۀبرنامه و رابرت با ارائ

 .ه پايان بردندانرژی داشتند ب

    ٢٠١۶مبر  دس۴
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