Faşizm Nedir?

Bob Avakian’ın İfadeleri:
Peki ne tür bir değişime yol açacak? Ne tür bir değişime yol açacağı meselesinde
agnostisizme veya cahilliğe yer yoktur. Evet, herhangi bir biçimde burjuva diktatörlüğü halk
kitleleri için çok kötüdür, kitleler için çok baskıcı ve ezicidir ve devrilmesi gerekir. Ancak,
insanların her tür hakkını çiğneyen açık bir faşist diktatörlük, “belki olumlu bir değişim olur,
belki de olumsuz bir değişim olur” kategorisinde yer alacak türden bir şey değildir.
(İnsanlık İçin Bilimsel Temelde Umut: Bireysellikten, Asalaklıktan ve Amerikan
Şovenizminden Kopmak)

New York Times’ta (16 Temmuz 2019 Salı günü) yayınlanan “Irkçılık Dolaptan Çıkıyor”
başlıklı makalesinde, Paul Krugman, yalnızca Donald Trump’ın değil, bir bütün olarak
Cumhuriyetçi Parti’nin “uluduğuna” ve ırkçılığı açıkça ve kabaca ifade ettiklerine işaret
ediyor. Krugman, Cumhuriyetçi Parti’nin her türlü karşı ırkçılık iddiasını düşürdüğüne
değinerek bu makaleyi şöyle sonuçlandırıyor: Cumhuriyetçilerin ırksal eşitliği desteklediğini
iddia etmenin her zaman ikiyüzlü olduğunu söylemek caziptir; ulumalardan açık bir ırkçılığa
geçişi memnuniyetle karşılamayı cazip hale getiriyorlar. Ancak ikiyüzlülük erdeme prim
vermiyor, şu anda gördüğümüz şey, bu prime artık ihtiyaç duymayan bir partidir. Ve bu çok
korkutucudur. Krugman önemli bir noktaya parmak basıyor. Mesele yeterince ileri
gitmemeleri ve özellikle de egemen sınıf partileri (Cumhuriyetçiler ve Demokratlar)
arasındaki dar çelişki ve çatışma koşullarından kopmadıklarıdır. Bu baskıyı içine alan ve bu
baskı olmadan var olamayan bir sistemin temsilcileri ve uygulayıcıları olarak hareket
ederken, ırkçı baskı gibi öfkelere karşı ikiyüzlü olarak muhalif davranma tutumu bulunur; bu
sadece Cumhuriyetçi Parti için geçerli değildir, aynı zamanda Demokrat Parti için de
geçerlidir. Bu durumda yoğunlaşan, çok gerçek ve akut bir çelişkiyi tanıma ve doğru bir
şekilde ele alma ihtiyacı bulunur: Bir yandan Cumhuriyetçi Parti kadar Demokrat Parti’nin
de bir sistem partisi olduğu gerçeğini, kitlelere yönelik büyük suçları sürekli olarak
işlediğini ve insanlığın geleceği için varoluşsal bir tehdit içerdiğini belirtmek gerekiyor; ve
öte yandan, (yukarıda Krugman’ın makalesinden alıntı yapılanların ifadesine göre), bu
egemen sınıf partilerinden birinin (Cumhuriyetçilerin) açıkça doğrudan bir tehlike olduğu
gerçeğini ve evet ırkçı, insanı ve çevreyi yağmalayan şeylerden başka bir şey olmadıkları
iddiasını taşımak gerekiyor. Bu durum, her iki tarafın da aracısı olduğu bütün bu sisteme
karşı çıkılması ve sürekli olarak bu sistemin kaldırılması stratejik hedefine doğru aktif bir
şekilde çalışmanın, aynı zamanda, faşist Trump/Pence rejiminin ortaya koyduğu acil
tehlikenin farkında olarak bu rejimin gitmesi talebi etrafında şiddet içermeyen, ancak
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sürekli bir seferberlik içinde kitleleri ileriye götürmek için acilen yapılacak çalışmalardaki
temel stratejik bakış açısıdır!
(İnsanlık İçin Bilimsel Temelde Umut: Bireysellikten, Asalaklıktan ve Amerikan
Şovenizminden Kopmak)

Faşizm, burjuva sınıfının (kapitalist-emperyalistlerin) bariz diktatörlüğüdür. Açık bir teröre
ve şiddete dayanır. Sivil ve legal hakları ayaklar altına alır, devletin gücünü ve mobilize
ettiği organize fanatik çeteleri, kitlelere karşı acımasızca kullanır, bunu yaparken özellikle
de “düşman”, “istenmeyen” veya “toplum için tehlike” şeklinde tanımladıklarına saldırır.
Aynı zamanda -örnek vermek gerekirse Nazi Almanyası ve Mussolini İtalyası- genellikle
rejimlerini konsolide etmek için hızlı bir şekilde belirli baskıcı önlemler dayatırlar, bununla
birlikte, faşist rejimler programlarını belirli aşamalarla, insanlara güvence vererek, ya da
belirli gruplara güvence vererek, bu kabustan kurtulabileceklerini hissettirerek rejimlerini
konsolide ederler. Elbette bunun için insanların rejimle iyi geçinmeleri gerekir; kitleler
baskıya, sınırdışı edilmelere, tutuklanmalara, hapse ve infaza sürüklenirken sessiz kalmaları
gerekir.
Bugünün faşistleri ile Konfederasyonculuğun doğrudan bir bağlantısı vardır; beyazların
üstünlüğünü savunmalarının, LGBT bireylere ve kadınlara karşı açık nefretlerinin, ısrarla
bilimi ve bilimsel yaklaşımı reddetmelerinin, “Amerika önce gelir” şovenliklerinin, devamlı
olarak “Batı medeniyetinin üstünlüğünün” çığırtkanlığını yapmalarının, saldırgan bir şekilde
askeri güç kullanma isteklerinin, nükleer silahlarla diğer ülkeleri tehdit edip yok etmek
istemelerinin, bunu büyük bir istekle dile getirmeleriyle doğrudan bağlantısı vardır.
(“Trump/Pence Rejimi Gitmeli! İnsanlık Adına Faşist Bir Amerika’yı Kabul Etmeyi
Reddediyoruz, Daha İyi Bir Dünya Mümkün” konuşması)

Stewart daha sonra Lang’in ifadelerini şu şekilde özetliyor : ‘Modern köktencilik, eski
zamanlardaki faşizm gibi, güçlü bir zulümü kapsar, tipik olarak tanrısız liberallerin ellerinde
ya da dinci bir ‘öteki’’ üzerinden; saf bir ırktan ya da ulusal bir gruptan olanların geçmişteki
yüceliklerden sorumlu olup öte taraftan şu an da haksız bir baskı gördükleri, dünyanın haklı
yöneticileri oldukları inancı, ve bunun yanı sıra sorgulanamaz mutlak bir otoriteye
duydukları içten gelen bir tabilik vardır. Ve diye ekler Stewart, ırksal üstünlükçü bir
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hareketin merkezinde dinden ziyade ırk vardır.
Ve Lang’in söylediği şu tüyler ürpertici ifade vardır:
İnsanların bunun olduğundan haberleri bile yok…
Amerika’da büyüyen muhafazakar kilise, kıyamet günü kilisesi ne anlama geliyor?
Yetiştirdiğimiz çocuklarımızın son jenerasyon olarak yetiştiklerine inanarak büyümeleri ne
demek? Eğer onlara, “Ekolojiyi umursamana gerek yok, ve savaş çıkartmada bir sorun yok,
zaten hepimiz gidiciyiz, ve komşunu sevmene de gerek yok çünkü zaten hepsi dağılıp
gidecek” demeye devam edersek neler olacak?
Bu durum, Hristiyan faşistlerine gayet aşina olan birinin olaylara ışık tutmasıdır. Ve bu
ülkenin, bütün bu soykırımlar, kölelik, ırkçılık ve her türden faşizm ve Hristiyan
üstünlenmeciliği -“geçmişin harika zamanlarını” restore etme aciliyeti- sıkı sıkıya birbirine
bağlıdır.
(“Trump/Pence Rejimi Gitmeli! İnsanlık Adına Faşist Bir Amerika’yı Kabul Etmeyi
Reddediyoruz, Daha İyi Bir Dünya Mümkün” konuşması)
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Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim,
Strateji ve Önderlik
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