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دهی شده بود و هدف اصلی برگزارکنندگان، درگیر کردِن  سازمان «جوانان بلژیک ی هکمیت»این جلسه با ابتکار عمل 

در شرایطی که اکثریت نیروهای . دآشکار و نهاِن این انتخابات بوهای  با واقعیت عالقمندانتِر  هرچه بیشتر و عمیق

ثری به انتخاِب ترامپ نشد، این ابتکار عمل از سوی رفقای ؤواکنِش م برند و سر میه در رخوِت عملی نسبی ب «چپ»

 . ودحلی خارج از سیستم موج راه مبارزات جاری و بحث در موردرخوِت موجود و  در برابری بود کمیته، واکنش

عادی شدن  خطرِ  در مورد (پیسیآر)حزب کمونیست انقالبی آمریکا پوسترهای  در محِل برگزاری جلسه

(Normalize) ،تصاویری از  ؛ وداد هشدار می بعد از انتخابات ...و  ، قتل سیاهان، مردساالرینژادپرستی  فاشیسم

"Standing Rock"  ی  محتوای جلسهاز  ناپذیر جداییبخش کتاب هم  میز. سرکوِب آن به چشم می خوردو مبارزات و

های  ، تراکت«انقالب» ی های نشریههای مختلف رفیق آواکیان، آخرین شماره کتاب شاملِ پی میز کتاِب آرسی .ما بود

نشریات   شامِل جزوات،( افغانستان-ایران)میز کتاِب سازمان زنان هشت مارس . پی بودآرسی  مبارزاِت خیابانی فعالینِ 

 بخشی ؛بود «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان» خیابانیاین سازمان خصوصا در مورد مبارزات های  و تراکت

 . داشت اختصاصم .ل.حزب کمونیست ایران مهای  و بیانیهلیفاِت هم به تأ

 ی باشد و ضمِن ارائه ما همراه (پیآرسی)طبق برنامه قرار بود که رفیقی از فعالیِن حزب کمونیست انقالبِی آمریکا 

ها بپردازد تا انتخاِب  خواهان و دموکرات آمریکا به رقابت میاِن جمهوری ی تضادهای جامعهجانبه از همه یک تصویر

 متکی برپی آرسیمبارزاتی  های معرفی فعالیتبا در ضمن . چنین بستری مورد بررسی قرار گیرد برترامپ 

 .رزات انقالبی در آمریکا در اختیار ما قرار دهدتصویری از مباسنتزنویِن باب آواکیان 

برای تالش شد تا مباحث  و کنندگان فرانسه زبان بودند، برنامه به زباِن فرانسه اجرا شد چون بیش از نیمی از شرکت

 . ودهمزمان انتقال داده ش ی هاز طریق ترجم فارسی زبان، دوستان

واالت ن با آن روبروست آغاز کرد و به سجهاامروزه ای که ضادهای پایهبرنامه بحث را با برشمردِن ت ی ابتدا گرداننده

های مردم و اقشار مختلف رایج است اشاره نمود و  مدهای آن در میان تودهآ و نکاتی که در مورد انتخاباِت آمریکا و پی

معنی انتخاب شدِن »: کرد نکته آغاز از اینرابرت بحث خود را  .ی رفیق رابرت بحث را به او سپردضمن معرف



در ادامه  او. «...ای است؟ و ما چگونه باید با آن روبرو شویم؟ ترامپ چیست؟ و معرِف چه چیزی یا ظهوِر چه پدیده

فکراِن چپ و راست، و ترس و گیجِی  های غیرواقعِی بخش بزرگی از روشنها، تحلیلتوده  به توهمات رایج در میانِ 

  .های مشخصی از هرکدام آورد ثالگیر اشاره کرد و مگسترده و همه

که نه تنها و این یکی از مهمترین نکاتی که رابرت مطرح کرد، خطرناک تر بودن ترامپ در مقایسه با هیتلر و دوره نازی است

بدتر است چرا که آلمان نازی به مراتب لمان زمان نازی است بلکه شرایط آوضعیت فعلی امریکا کامال قابل مقایسه با وضعیت 

اما آمریکا هم آن را " هیتلر به بمب دست یافت" .نین قدرت ویران کننده ای چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی ندشتچ

  .استفاده کرده و هم تهدید به استفاده از آن می کند

دموکرات اشاره در ایاالِت متحده و دو نیروی اصلِی آن یعنی احزاِب جمهوری خواه و او سپس به مکانیزم انتخابات 

 ی لیزوری مانند برنی سندرز و مقایسهبه نقِش عناصر کاتا. ها نیز پرداخت ن طبقاتی هرکدام از آ ی کرد و بخشا به پایه

  مشخص کرد و این طور کلی هب را ها در یک سیستم گاه واقعِی آن او با کوربین در انگلستان نیز اشاره کرد و جای

 . ها تعیین می کند را برای آنجایگاه چه نقشی  موضوع که این

های بارز آن  و نشانه «فاشیسم»به « نینا سیمون»از   Mississippi God-damnی هبخشی از تران اشاره بهدر ادامه با 

. داد بخش مهمی از بررسی تاریخی او را تشکیل می... با شرایط آلمان نازی و  ی اوضاع امروز مقایسه. پرداخت

شد و شعاِر مرکزی و  که از سوی ترامپ دائما تکرار می «!سازیم با عظمت آمریکا را دوباره»شعار  تحلیِل عمیق از

 . بود او ی ها محور مقایسه نازی «آلمان برترِ »عمومی هواداراِن او بود با شعار چتر 

هرکدام  ای ازاشاره کرد و پیشینه ،هایی که احتماال وزرا و همکاراِن ترامپ خواهند بودبه چهره او همچنیندر ادامه 

. کید نمودی آمریکا در دور آتی در جهان تأ هرا برای حضار معرفی کرد و از این طریق به سیاسِت متفاوت هیات حاکم

دارِی های رایج میاِن توده ها گره زد و به کارکرِد سیستم سرمایههای قبلی را به سواالت و گیجی سپس تمام صحبت

ها که  فرآیندهای اقتصادی و رقابت امپریالیست. چگونگی نقش گرفتِن اقشار مختلف در حفظ آن پرداخت امپریالیستی و

از مباحِث رود را توضیح داد و فرازهایی  های امپریالیستی به پیش می با روبنای ایدئولوژیک و نقش مشخص دولت

 . خواندرا  «کمونیسم نوین»باب آواکیان از کتاِب 

ات و سواالِت خود را طرح پس از حدود نیم ساعت، نوبت به حضار رسید که نکبرخی از حاضرین صبری  با تمام بی

 :عمدتا حول این محورها بود کنند که

 !کند ترامپ آن چیزی که در طول مبارزات انتخاباتی گفته نیست و تغییر می -
 !برنی سندرز یک جنبش بود -
 های انقالبی چیست؟ آلترناتیو کمونیست -
 های واقعی در این شرایط چیستند؟  فرصتخطراِت و  -
 !آمریکا ی همردساالری در جامع/پدر ی نتخاب شدِن ترامپ و گسترش فزایندها ی رابطه -
 !ی نازیسم صحیح نیست مقایسه آمریکای امروز با دوره -
د کنن گری میها نیروی دیگر که دخالت ای از افغانستان از وجود یک ترامپ قوی در برابر دهشرکت کننده -

 ! حمایت کرده و معتقد بود که وجود چنین ترامپی خوب است

ها بر بستِر  واالت آغاز کرد و تالش کرد که به آنبحث خود را با پاسخ به برخی از س این رفیقدر بخش دوم، 

سیاهان در آمریکا که به شدت در سطح  ی مساله. ایاالِت متحده برخورد کند تضادهای واقعی جهان و مشخصا

کارگِر  ی طبقه، عم از التینوها یا مسلمانانژیک برجسته شده و به تضادهای دیگری مانند زنان، مهاجرین اایدئولو

داری ای سیستم سرمایهزمان با تضاد پایه خورد، در حال حرکِت هم گره می... بومیان، گسترش فقر و   کار و ناآگاه، بی

های جنگی و اقتصادی و تبارزاِت آن مانند رقابت( شدهمالکیت خصوصی و تولید شدیدا اجتماعی )امپریالیستی 

انند سندرز، دادِن فرصت به مسائلی مدر ادامه مان بود که  شروع بحث رفیق ی این موضوع نقطه. ها هستند امپریالیست

 ی هنکت ای را در پاسخ بهای و فرامنطقههای منطقهگسترش جنگ  همچنین خطر واقعیِ . نیز پرداخته شد... و  به ترامپ

 .افغانستانی مطرح کرد ی کنندهشرکت

را حول نکات حضار د و رابرت بحث خود اشاره کرتری و نکات تازه اولواالِت دوِر در دور دوم جمع کماکان به س

اساسی این بود که تقریبا تمام حضار در حال بحث بر سر نکات و سواالتی بودند که در کل  ی لهمسأ. متمرکز کرد

های های رسانهنفوذ تحلیل ی ها و توهمات و انحرافات گرفته تا دامنه ها و ناروشنیاز گیجی  جامعه شاهد آن هستیم،

رفیق رابرت . خورد تمام گرایشات بودیمخوشبختانه به علت تنوع سیاسی افراد حاضر در جلسه شاهد بر. جریان اصلی



یی مثل ترامپ در آمریکا هامبنی بر رشد و گسترش نیرو 12ش به تحلیِل مهم آواکیان در اوایل قرن ا در انتهای بحث

با سنتزنویِن کمونیسم و آثار دیگر آواکیان به سراغ مبارزه و ساخِت جنبشی برای که چرا اهمیت دارد  اشاره کرد و این

پایان در  .ها به هرز خواهد رفتهای ما و توده که بدون در دست داشتِن سنتزنوین، بسیاری از تالش برویم و اینانقالب 

در حالی که هنوز حاضرین برای پیشبرد مباحث  رابرنامه  کوتاه بندی یک جمع ی ی برنامه و رابرت با ارائه  گرداننده

 .آن هیجان و انرژی داشتند به پایان بردند
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