پرخروش بادغريوشورشگری وطغيان درامريکا
شب  3ام ماه مارچ سال  1991رسانه های مختلف جهان گزارش دادندکه پوليس درامريکا م رد
تکسی ران سياهپوستی رابنام رادن ی کين گ ازتکس ی اش بي رون آورده وبطرزوحش يانه ای موردل ت
وک وب ق رارداده اس ت .رفتاروحش يانه پاس بانان نظ ام امريک ائی باسياهپوس ت زحم تکش جرق ه ايراب ه
بشکه باروت خشم ديرينه سياهان افﮕند .دي ری نﮕذش ت ک ه امريک ادرآتش ش ورش ح ق طلب ی س ياهان
فرورود .سرانجام جرج بوش اول ارتش رامامورسرکوب فريادع دالت طلب ی س ياهان نم ود.ازه زاران
سال به اينطرف رسم براين بوده که فريادع دالت خ واهی ب رده هاراب اآتش وخ ون خ اموش کنن د .ب رده
داران ق رون وس طی وس رمايداری معاص ربازدن ،کش تن وزن ده ب ه ص ليب آوي زان ک ردن اي ن پي ام را
رسانيده اندکه "برده هانبايددربرابرارباب شان بايستندواعتراض کنند"! سرانجام بعدازقتل بيشترازپنجاه
تن صدای عدالت طلبی ستمکشان سياه پوست راسرکوب کردند.
ازآن روزهاتابقتل رسيدن جرج فلويدبتاريخ  25ام ماه م ه 2020تقريب ا 30س ال ميﮕ ذرد .دراي ن م دت
صدهاسياه پوست ديﮕردرده هاشهرديﮕرامريکاهدف گلوله قرارگرفته ،لت وک وب ش ده ت وهين وتحقي ر
گرديده اند .اکنون دراعماق بحران اقتصادی -سياسی امپرياليزم امريکايک عصيان ديﮕراين کش وررا
دربرگرفت ه اس ت .ام واج خروش ان ش ورش گ ران ع دالت طل ب سياهپوس ت وج دان طبق اتی تم ام
زحمتکشان امريکارابه حرکت درآورده .گزارشات اقتصادی ازامريکاتاديروزحاکی ازبيکارشدن چهل
ميليون نفرصاحب حرف ه ميباش د .اينهاوخ انواده ه ای ش ان ک ه ب انﮕرانی ب ه فردانﮕ اه ميکنند،پوتنس يال
عظيم اين شورش اند .اين نظام ه يچ راه حل ی ب رای بح رانش ن دارد .درگرم ی آت ش اي ن ش ورش تم ام
زحمتکشان وستمکشان امريکابهم ميرسند .اين نظام بايدبرود ،اين نظام بقدرکافی قتل وجنايت ک رده و
صدهاميليون انسانرادرداخل وخارج بخاک وخون کشيده است .اين نظام مسئول عمده تخريب طبيعت
و نابودی صدهانوع زنده برروی کره زمين ميباشد.اين نظام تاحاﻻهم بيشترازآنچه که بايدزنده ميب ود،
زندگی کرده واکنون بايدنابودشود .اگرچند اکنون برای اولين باردرتاريخ امريکاسياه وسفيد هردوب اهم
شانه به شانه پيکارميکنند ،اماازجائيکه دراين کشوريک حزب پيشآهنگ انقﻼبی وجودنداردترس ازآن
ميرودکه اين آتش بی ثمربخاکستر مبدل شود.
برای آنکه بدانيم آنانيک ه م دعی انقﻼب ی ب ودن هس تندچه ميکنندب ه جس تجومی پ ردازيم .اول ازهم ه ب ه
وبسايت حزب کمونيست انقﻼبی امريکا RCPمراجعه ميکنيم ،زيرااين حزب ادعاميکندکه پيشتاز"موج
نوين انقﻼب"پرولتاريائی است! بايدرفت وديدکه آنهاچﮕونه برای جنگ بانظام آمادگی ميﮕيرند؟ خيابان
هاراچه قسم سنﮕربندی کرده وشورشﮕران شان چطوروظايف نيروهای مسلح وانقﻼبی خلق رابه آنه ا
ميس پارند؟ تقس يم وظ ايف انقﻼب ی ازچ ه قراراس ت؟برای مقابل ه باتانکه اوديﮕرعراده ج ات زره ی و
پرسنل دشمن چه تدابيری اتخاذکرده اند؟ تحت اين شرايط خودباب اواکي ان درکجاميباش دوچه اق داماتی
برای امنيت جان اوروی دست گرفته شده است؟ اگراين چيزهادرکارنبوده وبه"موج کهنه" و"ايده های
کهنه"انقﻼب ربط ميﮕيرند ،چه چيزه ای ن وينی دردس تورکارقراردارند؟ دري ک ک ﻼم؛ س نتزنوين ب اب
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اواکيان برای سرنﮕونی نظام سرمايداری چه دارد؟وتحقيق ات”علم ی وکاوش های عمي ق وعميقت ر”ب اب
اواکيان چه تسهيﻼت انقﻼبی رابرای تصرف قدرت سياسی وتاسيس نظام"کمونيزم نوين"فراهم س اخته
واين حزب چﮕونه دربين هزاران شورشﮕرخشمﮕين دربيشتراز 26ايالت کارميکند؟
اماباتاسف که وقتی به وبس ايت اي ن ح زب مي رويم ازاي ن چيزهادرآنج اهيچ خب ری نيس ت .هرنوش ته و
هرمقاله راکه بازميکنيم می بينيم که رسانه های تصويری وصوتی بين المللی سرمايداری بيشترازاين
حزب افشاگری ميکنند .وآنهم ب ااين تف اوت ک ه اي ن ح زب دراخيرهرنوش ته ازش ماگدائی ميخواه دومی
گويد"! "Donateيعنی"صدقه بده !"ورسانه های سرمايداری اينک اررا نميکنن د .س رانجام ب ا ناامي د ب ه
سراغ ويدئوهای اين حزب ميرويم وميبينيم که دريک گوشه وآنهم معلوم نيست درکجا وچه زمانی چند
نفرازه واداران س ياه پوس ت اي ن ح زب جم ع ش ده وش عارميدهند"امريکاهيچوق ت ب زرگ نب ود""،فق ط
انقﻼب مارانجات ميدهد".اين هم جالب است وهم حيرت آور! بااشک نااميدی درچش مان م ا ،ميخن ديم،
زيرااينست سنتزنوين باب اواکي ان درعم ل وآنه م درهي اهوی طوف ان انق ﻼب خ واهی ت وده ه ا .راه گ م
کرده هاهميشه درغريوطغيان انقﻼبی به بديهه گوئی ميپردازندودرگوشه ای می ايستندوشعارميدهند!
ويدئوی ديﮕرراب از ميکن يم وميبين يم ک ه ب اب اواکي ان باي ک فردسياهپوس ت ب رروی ي ک ک وچ راح ت
نشسته وبااحساسات وبرافروختﮕی سخن ميﮕويد،گاهی هم تحت احساساتش ازجايش برميخيزدو اخﻼق
وحشيانه پوليس نظام رانکوهش ميکند .مردسياهپوست ب اآرامی نشس ته وس ررابه نش انه تائي دتکان م ی
دهد .باب ميﮕويد"معلوم است که همه چيزبه يکبارگی انجام نميشودو"...ومنظورش اينس ت ک ه اخ ﻼق
پوليس کاريکروزيادوروزنيست وزمان ميخواهدتااصﻼح شود! باشنيدن اين حرفها خ دابيامرزی ای را
نثار رفرميستهای اوايل قرن بيستم ميکنيم .بعدازاندکی تامل می بينيم که اين حتی رفرميزم هم نيس ت،
زيرارفرميزم خواهان تغييرشکل گوشه ای ازسياست نظام است نه اخ ﻼق پاس بانان نظ ام .واي ن خيل ی
کمترازرفرمي زم ب وده وب ه کرداريک ی ازش عبات مس تخدمين نظ ام خﻼص ه ميش ود .درواقعي ت ام راين
هم ان اخﻼق ی اس ت ک ه نظ ام آنراميخواه د وبطورسيس تماتيک درذه ن س ﮕان پاس بانش ميﮕنجان د.
اينست"سنتزنوين"" ،کمونيزم نوين" و"ايده های م وج ن وين انق ﻼب امريک ائی!" .طب ق نظري ه مري دان
ايرانی باب اواکيان کسی که اينطورنباشدکمونيست نيست!
ام ااين يﮕان ه ش کل دف اع ازامپري اليزم وس رمايداری خ ودی نيس ت .رفرميستهاواپورتونيس تهای
معاصرتعفن گنديدگی اجتماعی -سياسی امپري اليزم را ب ه اش کال مختل ف پنه ان ميکنن د ،گ اهی برض د
فاش يزم هي اهوی ب راه م ی اندازن دوگاهی ه م برضدنژادپرس تی)راس يزم(.ازديروزب ه اينط رف ن اظر
نمايشاتی هستيم که ازجانب احزاب به اصطﻼح چپ درامستردام،لندن،ﻻهه،روتردام ،کوپنهاگن ،اس لو
و استاکهلم ب راه افت اده ان د .هم ه برضدراس يزم فريادميزنندورس انه ه ای مل ی اينکشورهانيزآنراپوش ش
ميدهند .اماهيچکسی نميﮕويدکه راسيزم ازکجاآمد؟ چراج ان گرف ت وعلي رغم اي ن هي اهوی چراب ازهم
زن ده ميمان د؟ توگ وئی ک ه راس يزم يانژادپرس تی بانوزادب دنيامی آيدوياازآس مان ن ازل ميﮕ ردد.چرااينه ا
کاپيت اليزم رادرمجم وع وامپري اليزم رابطورخ اص مس ئول راس يزم وبرت ری ن ژادی وديﮕ ر ام راض
اجتم اعی -سياس ی نميخوانن د؟ چ را آنه افقط برخ ی ازبرآم دهاوتبارزات اجتم اعی -سياس ی نظ ام
سرمايداری راردميکنندو تازه آنهم به دليل آرای انتخاباتی غيرسفيدها.
ايده هاوافکار،احساسات ونظ رات هرانس ان ازش رايط م ادی يااوض اع عين ی ح اکم برزن دگی وجامع ه
منش ا ميﮕي رد .درجامع ه س رمايداری تم ام رواب ط فيم ابين انس انهابرمبنای"س ودبردن ازآن"ب ر
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قرارميﮕرددواکثريت عظيم سياهپوستان،ﻻتينوهاواسيائی هانه صاحب شرکت اند ،نه تجارتخانه دارند،
نه مالک دستﮕاه حمل ونقل اند ونه بانکداران بزرگ وهمچنين ن ه درق درت سياس ی نق ش تعي ين کنن ده
دارندتاسفيدهابتوانندازآنها سود ببرن دوآنهاهم ه دف تنفرن ژادی وآم اج تبع يض وس تمﮕری قرارنﮕيرن د.
آنهافقط عرضه کنندگان وفروشندگان نيروی کارشان ميباشند .چنددرصدی ازآنهادکانک کوچک ياک ار
گاه خصوصی ويارستورانت وغرفه غذای سبک فروشی درست کرده وازآن راه امرار معاش ميکنند.
زمانيکه چرخش نظام کارمزدوری درغرقاب بحران م ی افت دوبحران ذات ی نظ ام باش کال بيک اری،بی
ثباتی بازاروبن بس ت اي دئولوژيک -سياس ی تبارزميکند،اگرچن دنظام بخاطرنج ات خودبطورميک انيکی
بازارنژادپرس تی راگ رم نکن د،خودبخودگرم ميش ود .کارگربيکارش ده بيک اری اشراازچش م ک ارگرغير
بومی می بين د .اپورتونيس م راس ت درامريک ا"انس انيت"راعل م ميکنن دتاگردن نظ ام راازمي دان ب دربرد.
زيراانسانيت يک مفهوم عام است وباآن هيچ جای نظام رانميتوان حتی خراش کردواپورتونيست ه ای
اروپائی دست به نمايشات خيابانی ميزنند.
کسيکه مخالف راسيزم باشد ،کس يکه ازبرت ری طلب ی ن ژادی سفيدپوس تهارنج ببردوکس يکه ازمريض ی
ه ای گون اگون اجتم اعی درنظ ام کن ونی متنفرباش د،عليه هريک ی ازاينهاجداگان ه مب ارزه نميکند،بلک ه
زمينه ظهوراقتصادی ،سياسی واجتماعی تمام آنهاراهدف ميﮕيردوآن خودنظام سرمايداری ودرآخ رين
تحليل جامعه طبقاتی است.
گرتوبامن شوی ومن باتو ،ما دو ميشويم وسرانجام به چنان ارتش عظيمی مبدل خواهيم شد که بت وانيم
جهان نوينی رابسازيم ،جهانی راکه درآن ازاين امراض خبری نباشد.آنروزروزی ازراه خواهدرسيد!
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