تجديد نظرطلبی درکمونيسم تحت نام » سنتزنوين کمونيسم«
باب آواکيان می گويد:
»سنتزنوين کمونيسم« يا »چوکات بندی دوباره براساس علمی« برای نجات کمونيسم ازانحطاطوسقوط است ويا نجات کمونيسم وتمديد حيات وتکامل بيشترکمونيسم است ويا سنتزنوين چارچوبی
برای جلوتررفتن وبهترعمل کرن درمسيرانجام انقﻼب رهائی نوع بشراست".
"سنتزنوين قطعا ً کمونيسم راروی يک پايه محکم ترومستحکم تراستوارکرده است"." سنتزنوينی ازکمونيسم را پيش گذاشته که چارچوب تئوريک تکامل يافته تری برای پيشبرد انقﻼبکمونيستی ارايه می کند" .همچنين از" تثبيت کامل ترومحکم ترکمونيسم بريک شالوده ای علمی
صحبت دارد".
 "بايد بگويم که سنتزنوين تجسم يک انقﻼب ديگردرتفکربشراست يعنی ادامه ای انقﻼبی که برشالودهای علمی کمونيسم قرارگرفته است ،يعنی همان بنيانی که توسط مارکس به همراه انگلس گذاشته شد.
بيک مفهوم کلی ،سنتزنوين درهمان چارچوب اساسی قراردارد اما همزمان جهش کيفی درتکامل
کمونيسم را دربرمی گيرد".
" سنتزنوين بيانگرتکامل کيفی درعلم کمونيسم است"." سنتزنوين کمونيسم را مجددا ً ايدئولوژيزه می کند". " پاسخی همه جانبه برای اين نيازعظيم يعنی نجات کمونيسم وتجديد حيات وتکامل بيشترکمونيسمارائه کرده ام".
دريکی ازمطالب فوق باب آواکيان مدعی است که کمونيسم را»دوباره براساس علمی چوکات بندی«
کرده است .اين ادعا به چه مفهوم است؟ يا گوياعلم انقﻼب پرولتری )مارکسيسم -لنينيسم  -مائوئيسم(
ازمارکس وانگلس تا لنين ومائوتسه دون دارای چوکات بندی علمی نبوده ويا حد اقل چوکات بندی
علمی درست وﻻزم را نداشته واوآن رادوباره »براساس علمی« چوکات بندی کرده است! همچنين باب
آواکيان وپيروانش ازجمله »حزب کمونيست ايران) م -ل -م(« مدعی اند که مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم
دروضعيت»انحطاط وسقوط« قرارداشته واوآن را ازطريق »سنتزنوين« حيات تازه بخشيده ونجات می
دهد! همچنين باب آواکيان مدعی است که »سنتزنوين« جهش کيفی درتکامل کمونيسم است.اين ادعا
وادعا های ديگرازاين قبيل خﻼف ديالکتيک ماترياليستی وماهيت علمی کمونيسم انقﻼبی است .وبرای
ثبوت حقانيت اين علم درتئوری وپراتيک وپيروزی انقﻼب های پرولتری درقرن بيستم ،به خود اين
علم مراجعه می کنيم:
مارکس وانگلس توانستند سيستمی به واقع علمی ،پيگير ،ماترياليستی ودرست بوجود آورند .آنها بربنياد
جهان بينی علمی خود ،ماترياليسم ديالکتيک توانستند به رموزغامض اجتماع وتاريخ وبه ماهيت متضاد
تکامل جامعه دست يابند .مارکس وانگلس درتدوين سيستم فلسفی خود درباره ای جامعه يعنی ماترياليسم
تاريخی نه تنها برجهان بينی علمی وبراصول ماترياليسم ديالکتيک متکی بودند ،بلکه آنها ارثيه غنی
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مکاتب قبلی را مورد بررسی نقادانه قراردادند ،وازتمامی هسته های معقول ونکات درست وجنبه های
مثبت اين مکاتب بهره گرفتند.سيستم فلسفی مارکس وانگلس درباره ای جامعه ،نفی ديالکتيکی مکاتب
قبلی بود .مارکسيسم يک انقﻼب واقعی درزمينه علوم اجتماعی وکﻼً درتفکربشرايجاد کرد.علم انقﻼب
پرولتری بمثابه عالی ترين فازتکامل معرفت بشری توسط مارکس وانگلس پايه گذاری شده وبه تمام
دست آوردهای علوم درهمه شئون تکيه دارد.مارکسيسم انقﻼبی باافشای ماهيت ارتجاعی فلسفه
وتفکربورژوازی وفيليسوفان بورژوازی)که نظام سرمايه داری رابحيث نظام مترقی وجاودان برای
پرولتاريا وسايرزحمتکشان موعظه می نمودند( راه نوين مبارزه طبقاتی پرولتاريا وخلقهای زحمتکش
جهان عليه سرمايه داری جهانی وامپرياليسم وديگرنظام های استثمارگروستمگروپيروزی انقﻼب
اجتماعی)سوسياليسم وکمونيسم( را گشود.
مارکسيسم توسط لنين درعرصه های مختلف غنای علمی بيشتری يافته وبه مارکسيسم -لنينيسم تکامل
يافت .اين علم بعد ازآن توسط مائوتسه دون درعرصه های مختلف منجمله فلسفه ،اقتصاد سياسی،
سوسياليسم علمی وعرصه نظامی غنای کيفی بيشتری يافته وبه مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم تکامل
نمود .حقيقت علم انقﻼب پرولتری درپيروزی انقﻼب های بزرگ پرولتاريائی ازجمله پيروزی انقﻼب
کمون درسال  1871ميﻼدی )که عمرکوتاه  72روزه داشت وتوسط بورژوازی ارتجاعی فرانسه
وديگرکشورهای اروپائی وحشيانه سرنگون شد(،پيروزی انقﻼب کبيراکتوبرسال 1917ميﻼدی
درروسيه تزاری وايجادديکتاتوری پرولتارياوتأسيس نظام سوسياليستی وساختمان سوسياليسم ،پيروزی
انقﻼب دموکراتيک نوين وانقﻼب سوسياليستی وتأسيس ديکتاتوری پرولتاريا وبرپائی انقﻼب
کبيرفرهنگی پرولتاريائی درچين وپيروزی انقﻼبهای دموکراتيک توده ای واانقﻼب سوسياليستی
درکشورهای چندی ازجمله آلبانی به ثبوت رسيد .همچنين خﻼف ادعای باب آواکيان وپيروان وی
ازجمله »حزب کمونيست ايران )م -ل -م(«؛ با آنکه کمونيسم انقﻼبی اززمان پايه گذاری آن توسط
مارکس وانگلس تا کنون درمقاطع مختلف تاريخ باربارمورد حمﻼت خصمانه انواع رويزيونيسم و
اپورتونيسم وسرمايه داری جهانی وامپرياليسم وديگرنظامهای استثمارگروستمگروارتجاع بين المللی
قرارگرفته ودچارضعف وبحرانهای عميقی شده است؛ ليکن هيچگاهی دچار» انحطاط وسقوط« نه شده
ومنحيث يک حقيقت زنده وپويادرحال غناوتکامل بوده وهست .اگرطی حدود يکصدوهفتاد وپنج سال
ازظهورمارکسيسم انقﻼبی ،احزاب وسازمانهای کمونيستی درکشورهای مختلف جهان وسازمان های
بين المللی کمونيستی بوسيله انواع رويزيونيسم واشکال اپورتونيسم به انحطاط وسقوط کشيده شده اند
ويا اينکه بورژوازی درون احزاب ودولتهای سوسياليستی)اپورتونيسم ورويزيونيسم( ديکتاتوريهای
پرولتاريا ونظامهای سوسياليستی رادرکشورهای مختلف جهان درقرن بيستم منجمله دراتحاد شوروی،
چين وآلبانی به انحطاط وسقوط کشانده اند؛ ليکن اين هرگزبمعنای»انحطاط وسقوط« انديشه های
کمونيسم انقﻼبی نبوده ونيست .ازجهت ديگرجنبش بين المللی کمونيستی درمسيرتکامل اش هميشه خط
مستقيم را نه پيموده ويا نمی پيمايد .درتاريخ کمونيسم انقﻼبی تاکنون ودرمراحل مختلف رهبران انواع
جريانهای رويزيونيستی ،ازبرنشتاين وکائوتسکی،خروشچف ،دينگ سيائوپنگ ،انورخوجه ،پراچندا
وديگران چنين ادعاهای را کرده اند که گويا تئوريهای آنها درجهت »تکامل علم انقﻼب« بوده وآن را
تکامل می دهند! همچنين اين ادعاکه»سنتزنوين« کمونيسم رامجدداً ايدئولوژيزه می کند به چه مفهوم
است ؟! آيا تاکنون طی بيش ازيک ونيم قرن کمونيسم انقﻼبی دارای ايدئولوژی علمی نبوده است؟ ،د
رحاليکه مارکس تفکروايده ها وايدئولوژی های کهن ماقبل آن راموردنقدعلمی وديالکتيکی قرارداده
تفکروايدئولوژی علمی وانقﻼبی نوين رابميان
وماهيت وخصلت طبقاتی ارتجاعی آنهاراافشاکردوشيوه
ِ
آورد .ايدئولوژی دارای خصلت طبقاتی است .ايدئولوژی مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم تنها ايدئولوژی
واقعا ً علمی است.
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باب آواکيان می گويد ...":اما درکمونيسم هم مثل همه علوم اين طورنيست که هربارچيزجديدی يادگرفته
شد به نقطه اول برگردد علم درواقع روی شالوده ای چيزی که قبﻼً ثابت حقيقی وصحيح است ساخته
می شود .اگرچه هميشه اين راه را بازمی گذارد که حداقل بخشهای ازچيزی که قبﻼً فکرمی شد ياحدس
زده می شد درست است ممکن است غلط باشد .اين ماهيت علم است درهمه علوم."...
اين پراگراف با موارد قبلی وموارد ديگری ازنظريه های باب واکيان درتضاد قرارميگيرد .اگرباب
آواکيان روی مواردی ازاشتباهات برخی ازرهبران بزرگ پرولتاريای جهان ازجمله استالين ومائوتسه
دون انگشت گذاشته ويا آن ها را مورد نقد وبررسی قرارداده است،ويادرتوضيح وتفسيرماهيت علمی
وانقﻼبی مسايل ايدئولوژيکی ،سياسی،اقتصادی،فلسفی ،نظامی وادبی آثارمائوتسه دون ودفاع ازمائوئيسم
منحيث مرحله تکاملی مارکسيسم -لنينيسم کارقابل وصفی انجام داده است ازجمله اثروی" خدمات
فناناپذيرمائوتسه دون"؛ نبايد چنين ادعا کند که گويا اوعلم انقﻼب پرولتری را ازنوبرشالوده جديد علمی
قرارداده ويا صحبت از»کمونيسم نوين« نموده وبگويد که » :با کمونيسم پيشين نمی توان به آينده
کمونيستی دستيافت«! .غنابخشيدن وتکامل علم انقﻼب پرولتری باين معنا نيست که شخصی ادعا کند
که گويا من اين علم راازنو» برپايه ای جديد علمی« قرارداده ام! چنانکه باب آواکيان ادعامی کند.
باب آواکيان می گويد":حقيقت دوم چيست؟ سنتزنوين کمونيسم ،ازنظرروش ورويکرد به فهم وديگرگونی
جامعه بشری وکاربرد اين روش ورويکرد درحل تضادها ومشکﻼت مهم انقﻼب يک جهش کيفی وقطعی
درفرايند تکامل علم کمونيسم را نمايندگی می کند .درسال 1975اين يک حقيقت عينی بود که اگربا
مائو نبودی وخطی که مائوجلوگذاشته بود را قبول نداشتی وبکارنمی بستی کمونيست نبودی .درسال
 2015اين يک حقيقت عينی است که اگربا سنتزنوين ورهبری که آن را ارائه کرده است نباشی کمونيست
نيستی".
دراين پراگراف باب آواکيان » سنتزنوين کمونيسم« را »حقيقت مطلق« اعﻼم کرده وحکم صادرمی
کند که" کسی که آن را قبول ندارد ،کمونيست نيست .اوعﻼوه می کند :اززمان مارکس تا مائو ،کمونيسم
عمدتا ً دررويکرد وروش علمی بوده اما عناصری درآن وجودداشت که با رويکرد وروش علمی آن
درتضاد بود .باب آواکيان درجايی ديگرمی گويد..." :ماترياليسم ديالکتيکی يک رويکرد وروش کامﻼً
علمی است ،درواقع همه جانبه ترين ومنسجم ترين رويکرد وروش علمی است! چرا! ."....درصورتی
که مسئله ازاين قراراست پس ادعای باب آواکيان مبنی براينکه اوبه اين مسئله وقوف يافته است وآن را
ازخدمات مهم خودش به علم کمونيسم می شمارد؛ درچيست؟!
ادعای ديگرباب آواکيان»:سنتزنوين کمونيسم؛ جهشی تکاملی کيفی درعلم کمونيسم است«:
خﻼف ادعای »حزب کمونبست ) م -ل -م( ايران« و» حزب کمونيست انقﻼبی امريکا« » ،سنتزنوين«
نه »جهش تکاملی درعلم کمونيسم« که انحراف رويزيونيستی است که دربخشهای بعدی اين نوشته
هرچه بيشتربه آن آشنا خواهی شد )ويکی ازبزرگترين تفرقه وانشعاب وبحران رادرقرن بيست ويکم
درجنبش بين المللی کمونيستی)م -ل -م( موجب شده است( .درتاريخ جنبش کمونيستی بين المللی
ظهورانواع رويزيونيسم واپورتونيسم دردرون احزاب کمونيست انقﻼبی وبه فساد کشاندن وسقوط آنها
همه درماهيت »جهش« های منفی بوده اند واين »جهش«ادعائی باب آواکيان وپيروان او نيز»جهش«
منفی وزيان آوراست .درطبيعت درعرصه های مختلف نيزهمه جهش ها مثبت وسودمند نمی باشند.
باب آواکيان دوره ای کنونی را با دوره مارکس مقايسه کرده ومی گويد ":درآن دوره هم مانند امروز
برای ساختن جنبش کمونيستی نيازبه يک چارچوب تئوريک بود .تدوين چارچوب تئوريک نوين
باايستادن بردوش چارچوب تئوريک بنيان گذاری شده توسط مارکس وتکامل يافته توسط لنين ومائو با
3

جذب دانشی که طبقه ما ،درقرن بيستم درجريان سرنگون کردن سرمايه داری وتغييرجهان انباشت
کرده اند ،شدنی است".
همچنين»حزب کمونيست ايران)م -ل -م(« مدعی است که ":سنتزنوين حل کيفی يک تضاد اساسی است
که ازابتدای تکامل کمونيسم تا کنون درآن موجود بوده است :حل تضاد رويکرد وروش بنيادا ً علمی
کمونيسم با جنبه های ازکمونيسم که با چنين رويکرد وروشی مغايرت داشته است .باب آواکيان با حل
اين تضادچارچوب مارکسيسم را براساس علمی تر ،غالب ريزی مجدد کرده است .ازاين منظر،
کاراوقابل مقايسه با کارمارکس دربنيان گذاری چارچوب مارکسيسم است".
روش شناسی وسيله شناخت هرعلم است.روش شناسی درمفهوم مطلق خودبه روش های گفته می شود
که برای رسيدن به شناخت علمی ازآنها استفاده می شود وروش شناسی هرعلم نيزروش های مناسب
وپذيرفته شده آن علم برای شناخت هنجارها وقواعد آن است.چراکه اجرای هرقاعده پس ازشناخت آن
قاعده ممکن می گردد .رويکرد بمعنای موضع گيری ،جهت گيری نسبت به موضوعی خاص ،جهت
گيری درتصميم سازی وتصميم گيری های استراتژيک ويا تاکتيکی است ورويکرد به ما می گويد
درتنظيم برنامه های خود بايد به کدام سوحرکت کنيم.انواع رويکردها ونظرگاه ها به پديده های اجتماعی
وجود دارد.
کمونيسم انقﻼبی علم است مارکس آن را به کمک انگلس کشف وتدوين کرد ودرپروسه مبارزه
ايدئولوژيکی ودرجريان پراتيک مبارزه انقﻼبی آن را رشد وتکامل داد .مارکسيسم به پديده های اجتماعی
وطبيعی با نقد ديالکتيکی نگريسته ورسيدن به حقيقت را ازاين طريق وبراساس واقعيات عينی جستجومی
نمايد .ماترياليسم تاريخی توسط مارکس وانگلس به صورت فلسفه ای اجتماعی وبخشی ازجهان بينی
فلسفی وپژوهش کننده ای قوانين عام تحول جامعه تدوين شد .مارکسيسم براساس ماترياليسم ديالکتيک
مسايل را بطورهمه جانبه بررسی می کند .مارکسيسم انقﻼبی هرآنچه ازتفکروايده ها وايدئولوژی های
کهن ماقبل آن بود مورد نقد علمی قرارداده وماهيت وخصلت ارتجاعی وعقب گرايانه آنهارا افشا کرده
وشيوه تفکرمترقی ،علمی وانقﻼبی نوين را بميان آورد .قبل ازکشف علم انقﻼب پرولتری توسط مارکس
وانگلس ،انسانها درظلمت فلسفه وافکارارتجاعی ودرهاله اوهام وخرافات اديان »آسمانی« وزمينی
گرفتاربودند .با تکامل نيروهای مؤلده وترقی وتکامل علوم ،شيوه تفکرانسان نيزتغييراساسی کرد .انسان
متفکرومترقی ازراه مبارزه با مکاتب مختلف ايده آليستی ،ايده آليسم ذهنی وعينی ومتافيزيسم ،ايده آليزم
فلسفی وانواع مکاتب ايده آليستی وديالکتيک ايده آليستی قدم به قدم پيشرفت تا به کشف حقيقت شيوه ای
تفکروعلم نوين دستيافت ومارکس وانگلس بنيانگذاران سوسياليسم علمی بودند که افتخارآن را ازآن خود
کردند .اين انقﻼبی بود درتاريخ شناخت بشروشرايط را برای تکامل فکری انسان ونجات اوازخود
بيگانگی ورسيدن به خودآگاهی وآزادی آماده ساخت .چگونه ممکن است که رهبران بزرگ پرولتاريای
جهان ازمارکس تا مائوتسه دون درجريان مبارزات انقﻼبی شان به مسئله "تضاد رويکرد وروش" توجه
نکرده وبه حل آن نپرداختند؟ ويا به درک حل اين تضاد نرسيدند؟!بفرض باب آواکيان بامشخص کردن
اين تضاد ويابه حل آن دستيافته است! ممکن نيست که بتوان اين کارباب آواکيان رابا کارمارکس منحيث
بنيان گذارعلم کمونيسم انقﻼبی قابل مقايسه دانست؟ ويااين ادعا که با ب آواکيان »چارچوب مارکسيسم
را براساس علمی ترقالب ريزی مجدد کرده است«؟! اينها گزافه گوئيهای ذهنی وخيال پردازانه است نه
واقعيت علمی وانقﻼبی .همچنين ادعای »کمونيسم نوين« کردن به اين مفهوم است که گويا پرولتاريای
جهان اکنون با دونوع کمونيسم سروکاردارند؛يکی کمونيسم انقﻼبی ازمارکس وانگلس ولنين ومائوتسه
دون)»کمونيسم کهنه«(وديگری»کمونيسم نوين«باب آواکيان؟! ازجهت ديگردرمطلب فوق تضادی
وجود دارد :باين عبارت که باب آواکيان ازيکطرف می گويد که ":چارچوب تئوريک توسط مارکس
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بنيان گذاری شده وتوسط لنين ومائوتسه دون تکامل يافته وبا جذب دانشی که پرولتاريا درقرن بيستم
درجريان مبارزات انقﻼبی برای سرنگونی سرمايه داری وتغييرجهان غنای بيشتريافته است .ثانيا ً می
گويد :امروزهم مانند دوره مارکس نيازبيک چارچوب تئوريک است با ايستادن بردوش چارچوب
تئوريک بنيان گذاری شده توسط مارکس نيازاست .ودرجای ديگرگفته می شود که " :باب آواکيان
مارکسيسم رابرپايه های علمی اش بازنهاده است.اينها ادعاهای واهی اند .وکمونيستهای انقﻼبی جهان
وظيفه دارند تابا اتکاء به علم انقﻼب پرولتری)م -ل -م( ماهيت اين انحرافات رويزيونيستی راافشاکنند.
باب آواکيان مدعی است که ":يکی ازنقدها درعرصه ای تئوری وفلسفه متوجه ادعای " اجتناب ناپذيری"
کمونيسم است .کمونيسم نوين تأکيد می کند که برخﻼف تصورات رايج درميان کمونيست ها ،گذارسرمايه
داری به کمونيسم جبرتاريخ نيست .اگرانقﻼب کمونيستی صورت نگيرد ،آن هم درنهايت درسطح جهان،
آينده ای کمونيستی وجود نخواهد داشت."....
کمونيستهای انقﻼبی تحوﻻت بنيادی اجتماعی را باين شکل که ادعا شده امری محتوم و" اجتناب ناپذير"
نمی دانند .اين امربه نقش تعيين کننده عوامل عينی ونقش قاطع عامل ذهنی )انديشه های انقﻼبی پرولتری
ومبارزه آگاهانه انقﻼبی پرولتارياوسايرزحمتکشان( بستگی دارد .محرک واقعی تاريخ ،مبارزه ای
طبقاتی انقﻼبی پرولتاريا است .مارکس می گويد ":پيکارطبقاتی ضرورتا ً به ديکتاتوری پرولتاريا می
انجامد) نوشته مارکس به " ويدماير"( ،منظورمارکس پيکارطبقاتی پرولتاريا تحت رهبری انديشه
سوسياليسم علمی است .همچنين مارکس می گويد ":هم فنای بورژوازی وهم پيروزی پرولتاريا غيرقابل
اجتناب است ."...کمونيستهای انقﻼبی به اين باوراند که :کمونيسم ،جامعه بی طبقه وبدون استثماروستم،
تنها می تواند آگاهانه ساخته شود يعنی ازطريق انقﻼب آن باتئوری های انقﻼبی ورهبری حزب انقﻼبی
پرولتاريا.وجودقانونمندی درروندهای اجتماعی ودرتاريخ جامعه بشری به معنای
فاتاليزم)جبرگرائی،تقديرگرائی( نيست» .جبرتاريخی« مربوط به سيرتکامل تاريخی است ».جبرتاريخ«
به معنای آن که نيازی به عمل آگاهانه ای انسان نيست ،چون قانون عينی خود به خودی عمل می کند
وراه خود را می گشايد ،نبايد فهميد .چنين درکی از»جبرتاريخ« وازقانونمندی وروندهای اجتماعی،
ضدمارکسيستی است؛ زيراکه ديالکتيک عوامل عينی وذهنی را ازنظردورداشته ونقش انديشه ها وآگاهی
انقﻼبی ومبارزه انقﻼبی پرولتاريا ورهبری حزب انقﻼبی پرولتری رانفی می کند .اين تزماترياليسم
تاريخی بيان واقعی تاريخ جوامع انسانی است" .وظيفه همه کمونيستهای انقﻼبی است تا براساس اين
برخوردعلمی درجهت ترويج ايدئولوژی کمونيسم انقﻼبی وسازماندهی مبارزه پرولتاريا
وسايرزحمتکشان وايجاد وتحکيم حزب کمونيست انقﻼبی)م -ل -م( درراه سرنگونی سرمايه داری جهانی
وامپرياليسم وديگرنظام های استثمارگروستمگروپيروزی سوسياليسم وکمونيسم مبارزه کنند.اجتناب نا
پذيری خارج ازقانونمندی عينی تکامل نيست .ناگزيری انقﻼب سوسياليستی ازقوانين عينی تکامل جامعه
وازتضادهای جامعه سرمايه داری ناشی می شود .به طورکلی ودرمقاطع ومحمل های مادی اساسی،
ضرورت انقﻼب سوسياليستی ازعمل قانون عينی تطابق مناسبات توليدی با سطح تکامل وخصلت
نيروهای مؤلده ناشی می شود .کمونيستهای انقﻼبی»اجتناب ناپذيری« درپيروزی انقﻼب پرولتری رابه
مفهوم»تقديرگرايانه« درک نمی کنند؛ بلکه آن رادرباره دورنمای پيروزی انقﻼب پرولتری
درکشور)کشورهای(مفروضی که درآن مبارزه انقﻼبی پرولتاريا وسايرخلقهای زحمتکش تحت رهبری
حزب انقﻼبی پرولتری)م -ل -م( جريان دارد ،بکارمی برند .واين بيانگراطمينان کمونيستها وپرولتاريای
انقﻼبی ازپيروزی انقﻼب شان است .وآنهم که جريان انقﻼب پرولتری به مرحله تعيين کننده ای
ازپيروزی رسيده باشد.
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مارکس اجتناب ناپذيری تحول جامعه ای سرمايه داری به جامعه ای سوسياليستی را کامﻼً ومنحصرا ً
ازقانون اقتصادی حرکت جامعه ای معاصراستنتاج می کند.مارکس وانگلس می گويند ":انحصاروسلطه
ای سرمايه ،بندی برپای شيوه ای توليدی می شود که همراه آن وتوسط آن رشد کرده بود .تمرکزوسايل
توليد واجتماعی شدن کاربه نقطه ای می رسد که ديگربا پوسته سرمايه داری درتباين قرارمی گيرد.
ا ين پوسته درهم می شکند .ناقوس مرگ مالکيت خصوصی سرمايه داری به صدادرمی آيد .ازآنها که
سلب مالکيت کرده اند سلب مالکيت می شود" .اين گفته ای بنيان گذاران علم انقﻼب وفلسفه ای علمی
ماترياليسم تاريخی وماترياليسم ديالکتيک محمل اساسی ومادی ناگزيری انقﻼب سوسياليستی را روشن
می کند.ولی ضرورت وامکان تاريخی انجام انقﻼب سوسياليستی ،تنها به وجود اين محمل هاوبلوغ اين
درجه ای رشد سرمايه داری وابسته نيست .ناگزيری انقﻼب سوسياليستی زمانی به صورت واقعيت
درمی آيد که عوامل گوناگون وشرايط عينی وذهنی انقﻼب درجامعه مفروض آماده شده باشد ،همچنين
وجود نيروی اجتماعی وسياسی وباندازه کافی آگاه ونيرومند ومصمم به انجام انقﻼب ،طبقه کارگرمتحد
ومتشکل تحت رهبری يک حزب کمونيست انقﻼبی) م -ل -م(،همچنين تشديد تضادهای طبقاتی جامعه،
وجود بحران همه جانبه که شئون مختلف نظام راازسرتاپا فراگرفته باشد؛ پرولتاريا می تواند ازطريق
قهرانقﻼبی ،درکشورهای سرمايه داری ازطريق قيام شهری وتداوم جنگ انقﻼبی خلق نظام سرمايه
داری امپرياليستی راسرنگون کرده ونظام سوسياليستی رابنانهاده وديکتاتوری
پرولتارياراايجادکنند.ودرکشورهای تحت سلطه امپرياليسم)کشورهای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ويا
نيمه فئودالی ومستعمره( ازطريق جنگ انقﻼبی خلق حاکميت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروسلطه
امپرياليسم رابرانداخته ونظام سياسی دموکراتيک نوين وديکتاتوری طبقات انقﻼبی تحت رهبری
پرولتاريارابرقرارساخته ومبارزه را درجهت تشکيل نظام سوسياليستی وايجاد ديکتاتوری پرولتاريا،
ساختمان سوسياليسم وجامعه بدون طبقه)کمونيسم( به پيش می برد.
باب آواکيان مدعی است که ":مائوتسه دون دارای تفکرقدرگرايانه)که جامعه بشری باﻻجباربه سوی
کمونيسم می رود( می باشد" .درحاليکه خﻼف اين ادعا مائوتسه دون اين مطلب را بارهاتکرارکرده
است که هنوز نمی دانيم "کی برکی پيروزمی شود ،سرمايه داری يا سوسياليسم!" ،وکشف وتدوين
تئوری"ادامه انقﻼب تحت ديکتاتوری پرولتاريا" ويا "تداوم مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم" وبرپائی
انقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاريائی برای يکدهه  ،بوضوح می رساند که مائوتسه دون تفکر»قدرگرايانه«
درپيروزی سوسياليسم وکمونيسم نداشته است .همچنين درنامه کميته مرکزی حزب کمونيست چين به
کميته مرکزی »حزب کمونيست اتحاد شوروی « درسال  1963چنين آمده است ":درکشورهای
سوسياليستی اين مسئله که سوسياليسم وسرمايه داری کدام يک برديگری پيروزمی گردد ،تنها
درجريان دوران طوﻻنی تاريخی ميتواند تدريجا ً حل شود .مبارزه بين دوراه سوسياليستی وکاپيتاليستی
يک دوران کامل تاريخی را دربرمی گيرد."...
نا گفته نماند که غيرازباب آواکيان ايدئولوگهای بورژوازی نيزمارکسيسم را به جبرگرائی متهم کرده
اند :چنانکه " جبرگرائی را خصلت برجسته انديشه مارکسيستی سوسيال دموکراتيک دانسته ومی گويند
که مارکس درسرمايه ،ونيزدرنوشته های عام فهم خود،ازواژه"ناگزير"يا"محتوم"برای توصيف قوانين
تغييراقتصادی که خبرازفروپاشی سرمايه داری می دادند استفاده می کرد .ونيزمی گويند که انگلس
خصوصا ً معتاد به استفاده ازواژه" جبرانگاری" يا" ضرورت باوری" بود)فرهنگ انديشه های سياسی(".
درجايی ديگرمی خوانيم  ":اگرمارکسيسم ايدئولوژی وتئوری وسياست پرولتاريا درعصرسرمايه داری
رقابت آزاد بود ،اگرلنينيسم مارکسيسم عصرامپرياليسم وانقﻼبات پرولتری بود؛ مائوئيسم را بايد

6

مارکسيسم عصرسوسياليسم به حساب آورد .مهمترين مؤلفه ای مائوئيسم مبارزه طبقاتی درسوسياليسم
وتئوری ديکتاتوری پرولتاريااست".
عصر،عصرامپرياليسم وانقﻼب پرولتری است.سوسياليسم مرحله اول کمونيسم ،دوران گذاربه کمونيسم
است .سرمايه داری جهانی وامپرياليسم برجهان تسلط دارد .حتی با موجوديت نظام های سوسياليستی
ونظام های دموکراتيک توده ای که تا نيمه اول دهه پنجاه قرن بيستم نفوس يک ثلث کره زمين در
نظام های سوسياليستی ودموکراتيک توده ای زندگی می کردند ،وامپرياليسم برحدود هفتاد درصد جهان
تسلط داشت .بعد ازسال  1976که ديگرهيچ نظام سوسياليستی درجهان وجودندارد؛ چگونه می توان
صحبت از"عصرسوسياليسم"داشت؟مائوئيسم منحيث مرحله تکاملی مارکسيسم-لنينيسم
درعصرامپرياليسم وانقﻼبات پرولتری توسط رفيق مائوتسه دون بوجود آمد وتئوری های انقﻼبی آن
درجريان پراتيک مبارزه انقﻼبی درانقﻼب دموکراتيک نوين وانقﻼب سوسياليستی وانقﻼب کبيرفرهنگی
پرولتاريائی درچين صحت خودرا به ثبوت رسانده وغنايافتند .مائوتسه دون علم انقﻼب پرولتری را
درعرصه های مختلف غنابخشيده وبه مارکسيسم-لنينيسم-مائوئيسم تکامل داد.وکماکان
عصرعصرامپرياليسم وانقﻼب پرولتری است .ورهبران بزرگ پرولتاريای جهان ،لنين واستالين
ومائوتسه دون نيزاين عصرراعصرامپرياليسم وانقﻼب پرولتری ناميدند.
باب آواکيان نظردارد که عرصه جهانی ،دريک مفهوم نهائی وکلی ،عامل تعيين کننده درتحوﻻت
هرکشوراست .همچنين واقعيت عينی) تعيين کننده بودن عرصه جهلنی( شالوده انترناسيوناليسم پرولتری
را تشکيل می دهد .ونتيجه می گيرد که اين واقعيت بررهيافتها ورويکردهای هرحزب انقﻼبی درجريان
هدايت انقﻼب درکشورخود تأثيرمی گذارد .باب آواکيان می گويد  ":جهتگيری استراتژيک تقويت انقﻼب
جهانی مهم ترازحفظ کشورسوسياليستی درخود وبرای خوداست" .باب آواکيان درصفحه) (186کتاب
»کمونيسم نوين« می نويسد ....":تضادهای درونی يک کشورپايه ای برای تغييرهستند اما آن کشوربه
نوبه ای خود بخشی ازيک دنيای گسترده ترمحسوب می شود وتضادهای درونی اين دنيای گسترده
ترهستند که درتحليل نهائی تعيين کننده تراند ،حتی برای آنچه درکشورمعين اتفاق افتاد .....اما مشکل
اين جاست که درعصرسرمايه داری امپرياليستی ،تضادهای درونی را بايد بگونه ای ديگری به کاربرد".
همچنين باب آواکيان می گويد :امپرياليسم ازطريق نفوذ خود درساختاراقتصادی -اجتماعی کشورهای
مستعمره ونيمه مستعمره يک بخش ذاتی اين ساختارشده واين تضاد درجهان بطورکلی يک تضاد داخلی
است".
ريموند لوتا درکتاب" امريکا درسراشيب" می نويسد ...":با ظهورامپرياليسم ،يک محرک بين المللی
جوامع مختلف را به تبعيت درآورده وآنهارا به هم پيوند می دهد .براساس تحليل لنين ازاقتصاد سياسی
عصرامپرياليسم باب آواکيان به اين تغييردرروابط جهانی وبويژه به اهميتی که مبارزه طبقاتی درسطح
بين المللی دارد ،معنای عميق تری داده است .نتيجه گيری های باب آواکيان دارای معانی متودولوژيک
وسياسی عميق است ".دريک معنای کلی ،تحوﻻت جهانی به مثابه يک کل واحد ،بيش ازتحوﻻت
کشورهای معين ،در تکامل مبارزه طبقاتی) وملی( ،شکل گيری اوضاع انقﻼبی وغيره يک کشورمعين
تعيين کننده هستند .تعيين کننده نه فقط بعنوان شرط تحول)علت خارجی( بلکه به عنوان اساس
تحول)علت داخلی( ....پيش ازپيدايش امپرياليسم -يا پيش ازاينکه جامعه بورژوازی)يابعبارتی
عصربورژوايی( درجهان مسلط شد وتحوﻻت کليه جوامع جهان به طورکلی دريک روند واحد به هم
پيوسته شوند چنين نبود ....مثﻼً چين) يا امريکا ،يا هرکشورديگر( دارای ويژگی خود ،تضاد خاص
خودهستند ودريک چارچوب بقيه جهان) ومبارزه وتغييراتی که درآن رخ می دهد( نسبت به چين) يا
امريکا وغيره( خارجی است .اما درچارچوبی ديگر ،چين ،امريکا وبقيه کشورهای گيتی بخش های
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ازهمان)جامعه بشری( را تشکيل می دهند که به مثابه يک کل واحد دارای تضاد وتحوﻻت داخلی خويش
است که به طورکلی توسط تضاد اساسی عصربورژوائی يعنی تضاد بين توليد اجتماعی شده وتملک
خصوصی ،تعيين می شوند ....نمی توان گفت که هرکشورجهان وتحوﻻت درون آن هميشه بخشی
ازجهان وروابط جهانی -وتحوﻻت درون آن روابط -بوده است."....
خﻼف نظرباب آواکيان با وجود نفوذ وسلطه سرمايه داری جهانی وامپرياليسم برساختاراقتصادی-
سياسی واجتماعی کشورهای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ومستعمره ونقش واهميت تضاد اساسی
عصربورژوائی)تضاد بين توليد اجتماعی شده وتملک خصوصی منحيث تضاداساسی عصر( درتحوﻻت
اجتماعی اين کشورها؛ دراين کشورها امپرياليسم يک پديده خارجی محسوب شده وتضاد خلق
باامپرياليسم ومبارزه خلقهای اين کشورها عليه آن درجهت قطع سلطه اقتصادی سياسی ويا دفاع
ازاستقﻼل وآزادی وحق حاکميت ملی است.روحيه واحساسات ميهن پرستانه خلق ها عليه امپرياليسم
واستعمارمنحيث انگيزه قوی درجنبشهای آزادی بخش ملی ) درشرايطی که امپرياليسم مستقيما ً دراين
کشورها مداخله کند تضاد ملی خلق با امپرياليسم منحيث تضاد عمده تشديدمی گردد( بخشی ازمضمون
مبارزه طبقاتی وملی درانقﻼب ملی-دموکراتيک)انقﻼب دموکراتيک نوين(دراين کشورهاراتشکيل
ميدهد.طبقات ارتجاعی استثمارگروستمگردراين جوامع اتکاء وسرسپردگی به امپرياليسم دارند ودراتحاد
وکمک امپرياليسم مبارزات حق طلبانه توده های خلق راسرکوب می کنند.ازجهت ديگرسعی می
کنندباتبليغات گمراه کننده امپرياليسم رامنحيث»دوست« کشور)کشورهای( شان جا بزنند؛ درحاليکه
امپرياليسم فقط دوست وحامی طبقات ارتجاعی حاکم دراين کشورها بوده وخصم آشتی ناپذيرتوده های
خلق دراين کشورها و درسراسرجهان می باشد وطبقات خلق تضاد آشتی ناپذيری با طبقات ارتجاعی
فئودال وکمپرادورمنحيث دشمن داخلی وامپرياليسم منحيث دشمن خارجی دارند.
مائوتسه دون می گويد ":درکشورهای نيمه مستعمره مانند چين رابطه بين تضاد عمده وتضادهای
غيرعمده تصوير بغرنجی بدست می دهد .موقعيکه امپرياليسم عليه چنين کشوری به جنگ تجاوزکارانه
دست می زند ،طبقات مختلف آن کشور ،باستثنای مشت ناچيزی خاين به ملت ،می توانند مؤقتا ً برای
جنگ ملی عليه امپرياليسم با يکديگرمتحد شوند .درچنين صورتی تضاد بين امپرياليسم واين کشوربه
تضاد عمده مبدل می شود وتمام تضادهای موجود درميان طبقات مختلف) منجمله تضاد عمده يعنی
تضاد بين نظام فئودالی وتوده های مردم( مؤقتا ً به رديف دوم می روند وجنبه تبعی بخود می گيرند".
همچنين مائوتسه دون می گويد":درصورتيکه رشد جنگ انقﻼبی داخلی بنحوی صورت گيرد که
موجوديت امپرياليسم ودست نشاندگانش – ارتجاع داخلی ازاساس بخطربافتد ،امپرياليسم برای حفظ
سلطه خويش اغلب به شيوه های ديگری متشبث می شود :يا سعی می کند جبهه انقﻼب راازدرون
متﻼشی سازد ويا برای کمک به ارتجاع داخلی مستقيما ً نيروهای مسلح اعزام می دارد درچنين موقعی
امپرياليسم ازخارج وارتجاع ازداخل علنا ً دريک قطب وتوده های عظيم مردم درقطب ديگرقرارمی
گيرند -واين همان تضاد عمده را تشکيل می دهد که تعيين کننده رشد تضادهای ديگراست ويا
دررشدآنها تأثيرمی گذارد".
کمک وپشتيبانی کشورويا کشورهای سوسياليستی)زمانيکه وجوددارند(ازانقﻼبات پرولتری درکشورهای
ديگر ،کمک انترناسيوناليستی منحيث شرط وعامل خارجی حايزاهميت فراوان است ؛ ليکن به لحاظ
عينی وديالکتيکی با درنظرداشت عوامل وشرايط مشخص هرکشوردرپيروزی انقﻼب پرولتری نقش
تعيين کننده راعرصه داخلی هرانقﻼبی ايفا می کند.اين امربه مفهوم کم بها دادن به انترناسيوناليسم
پرولتری منحيث يک اصل کمونيستی نيست.کمونيسم يک جنبش بين المللی است.انقﻼب پرولتری
درهرکشوربخشی ازانقﻼب پرولتری جهانی است .پرولتاريا وسايرخلقهای زحمتکش جهان منافع
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واهداف مشترک دارند وهمچنين دارای دشمن)دشمنان( مشترک هستند)سرمايه داری جهانی وامپرياليسم
وارتجاع(.ازهمينجالزوم اتحادوهمبستگی وپشتيبانی متقابل پرولتارياوسايرزحمتکشان جهان
درامرمبارزه عليه امپرياليسم وارتجاع وسرنگونی آنها ناشی می شود.درمورد جهتگيری استراتژيک
درتقويت انقﻼب جهانی :اصوﻻً هم تقويت انقﻼب جهانی مهم است وهم حفظ کشورسوسياليستی .البته
کشورسوسياليستی »درخود وبرای خود« مغايربا امرکمونيسم که يک جنبش جهانی است واصل
کمونيستی انترناسيوناليسم پرولتری می باشد .درشرايط تسلط سرمايه داری جهانی وامپرياليسم حفظ
کشورسوسياليستی منحيث دژانقﻼب جهانی برای کمک به پيشرفت انقﻼب جهانی ،جنبشهای انقﻼبی
پرولتری وجنبشهای آزادی بخش ملی حايزاهميت زيادی است .باب آواکيان درجايی ديگرمی گويد":
وظيفه اصلی ازکف ندادن قدرت سياسی است".
نظرباب آواکيان درباره مقوله حقيقت ":حقيقت خصلت طبقاتی ندارد .حقيقت يک مقوله عينی است وبه
ديدگاه طبقاتی کسی که درجستجوی آن است وابسته نيست .ديدگاه وروش علمی کمونيسم اگربه درستی
دردست گرفته شود وبکاربسته شود ،يعنی بمثابه يک علم زنده ونه دگم همه جانبه ترين وسيله به رسيدن
به حقيقت را به دست می دهد .اما اين فرق می کند که بگوييم حقيقت خصلت طبقاتی دارد ."...اودرجايی
ايدئولوژی پرولتری( نمی
ديگردرمورد تفاوت بين ايدئولوژی وعلم می گويد:ازطريق ايدئولوژی )حتی
ِ
توان به حقيقت دست يافت ،برای اين کارروش علمی ﻻزم است .حتی علم کمونيسم که علمی جانب
داراست ،درستی خودراازجانبداربودن کسب نمی کند بلکه ازعلمی بودن کسب می کند" .همچنين می
گويد :دفاع از»خصلت طبقاتی حقيقت« اشتباه است ،اين که يک استدﻻل ،تئوری يا گزاره صحيح است
يا نا صحيح فقط برمبنای انطباق يا عدم انطباق با واقعيت عينی تعيين می شود ونه توسط موضع يا
جهان بينی طبقاتی کسی که آن را ارائه می کند .مثﻼًروشنفکرانی را که خاستگاه طبقاتی غيرپرولتری
دارند جلب می کنيم تا علم انقﻼب را فراگيرند ودرانقﻼب پرولتری شرکت کنند".
مقوله حقيقت بالذات خصلت طبقاتی ندارد .ولی ازآنجايکه حقيقت مقوله مجرد نيست ،طبقات ارتجاعی
برمبنای ايدئولوژی طبقاتی خودشان به پديده های عينی واجتماعی وحقيقت نگاه می کنند) .ايدئولوژی
ها ومکتب ها زاده جهان بينی ها هستند وتکيه گاه وپايه ای که ايدئولوژی ازجنبه فکری برآن
استواراست ،جهان بينی است( .درمورد کشف حقايق علمی درعلوم طبيعی ايدئولوژی وجهان بينی افراد
درجستجوی کشف حقايق علمی تأثيربازدارنده ندارد .اما درعلوم اجتماعی که به منافع طبقاتی اين افراد
ربط دارد ،مسئله متفاوت است .تاريخ علوم مثالهای زيادی دارد که جهان بينی های ارتجاعی) متافيزيکی
ومذهبی( حقايق علمی رادرعلوم طبيعی واجتماعی انکارکرده وحتی کليسا ومساجد برای صدها سال
مانع ترقی وپيشرفت علوم خاصتا ٌ علوم طبيعی شده اند با اين استدﻻل واهی که منافی اراده واحکام »
الهی« است .بوضوح مﻼحظه می شودکه تحليل ها وارزيابی ها وبرخوردهای طبقات ارتجاعی به پديده
های مختلف ومسايل وقضايا منطبق با واقعيتهای عينی نيستند وواقعيتهای عينی رامسخ کرده وحقايق
را تحريف ويا انکارمی کنند .طبقات ارتجاعی درکشورهای مختلف جهان هرساعت وهرروزبادروغ
پردازی ،جعلکاری وافسانه سازيهای واهی وتکرارآنها ازطريق رسانه های جمعی تحت سلطه ای شان
درسطح گسترده ای درجهت گمراه کردن توده های خلق واقعيتها را مسخ کرده وحقايق را تحريف
وانکارمی کنند.همچنين افرادبا خاستگاه طبقاتی پرولتاريا وديگرطبقات خلق تنها درپرتوجهان بينی
پرولتری وآگاهی علمی وانقﻼبی وبکاربرد روش علمی ماترياليسم ديالکتيک می توانند به کشف حقيقت
برسند .زيرا انسانها با جهان بينی علمی وبه کمک علم می توانند به حقيقت دستيابند .باين صورت
خاصتا ً درعلوم اجتماعی حقيقت فاقد خصلت طبقاتی نيست.
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مائوتسه دون می گويد ":درتاريخ شناخت بشرهمواره دوبرداشت ازقانون تکامل عالم وجودداشته
است :يکی برداشت متافيزيکی وديگری برداشت ديالکتيک است که دوجهان بينی متضاد را تشکيل
می دهد".
حقيقت آن معلومات ما درباره ای اشياء وپديده ها است که واقعيت را بدرستی وهمان طورکه بطور
عينی وجود دارد منعکس می کند .ماترياليسم ديالکتيک براساس دست آوردهای دانش وتکنيک وپراتيک
انسانی برآنست که حقيقت عينی است .ليکن فﻼسفه ايده آليست معتقداند که حقيقت ذهنی است وبستگی
به انسان دارد ،يعنی انسان خود حقيقی بودن معلومات خويش را تعيين می کند.
لنين می گويد ":حقيقت عينی به انسان واراده ای اووابسته نيست انسان حقيقت را خلق نمی کند.
انسان حقيقت را درتطابق با واقعيت عينی منعکس می کند".
ايده آليست ها اهميت پراتيک را درشناخت حقيقت انکارمی کنند ومعتقد اند که خودانسان ومنطق او
معيارحقيقت است .ليکن مارکس می گويد ":انسان بايددرپراتيک حقيقت را ثابت کند".
لنين می گويد" :هيچ علم اجتماعی» بی غرضی« نمی تواند وجود داشته باشد .بهرتقديرتمام علم
فرمايشی وليبرال مدافع بردگی مزدوری است ومارکسيسم عليه اين بردگی جنگ بی امانی را اعﻼم
نموده است.انتظاراينکه درجامعه ای بردگی مزدوری علم بيغرض وجود داشته باشد ساده لوحی
سفيهانه ودرحکم اين است که درمسئله ای مربوط به بافزايش دستمزد کارگران وتقليل سود سرمايه،
ازکارخانه داران انتظار بيغرضی داشته باشيم".
همچنين لنين می گويد ":گفته ای معروفی است که اگرقضايای بديهی ای هندسی هم با منافع افراد
برخوردمی نمود ،محققا ً آن را رد می کردند .تئوری های علوم طبيعی که با موهومات کهنه ای يزدان
شناسی برخورد می کرد هميشه موجب يک مبارزه ای کامﻼً سبعانه ای شده وهنوزهم می شود....
درباره ای علم وفلسفه ای بورژوازی که بطور فرمايشی ازطرف پروفيسورهای فرمايشی برای تحميق
تيپ جوانان طبقات ثروتمند وبرای » برانگيختن« آنان عليه دشمنان خارجی وداخلی تعليم داده می
شود حاجتی به تذکرنيست."...
علوم طبيعی قوانين طبيعت را کشف می کند .علوم طبيعی بخودی خود خصلت طبقاتی ندارند .وکمتربا
منافع طبقات برخورد می کند .کشف قوانين علوم طبيعی زائيده ومربوط به شيوه ای توليد خاصی نيست.
اماتفسيرها وتحليل های که برپايه ای آن ها انجام می شود وبرداشتهای که ازآنها صورت می گيرد می
تواند درخدمت طبقات درآيد وجزئی ازايدئولوژی وروبنا به شماررود .رشته ای دوم علوم ،علوم
اجتماعی جهات مختلف زندگی جامعه وقوانين تکامل آن را مطالعه می کنند ومستقيما ً بامناسبات توليدی
وترکيب طبقاتی وآينده نگری ونقش اجتماعی طبقات وگروه ها ارتباط دارند .ازاين روخدمت علوم
اجتماعی به منافع طبقات وبه امرتکامل اجتماع مستقيم است .اين ها جزئی ازايدئولوژی محسوب می
گردند .طبقات وگروه های ارتجاعی حقايق مربوط به علوم اجتماعی را تا جايکه به منافع آنها درتضاد
قرارنگيرد قبول دارند .علوم اجتماعی با پيدايش مارکسيسم ،پايه تئوريک وفلسفی تا به آخرعلمی يافتند
که همان ماترياليسم ديالکتيک است) صفحات 332-331ماترياليسم تاريخی( .اگرشخصی ازتعلق طبقات
ارتجاعی حقيقت علمی ای را کشف کند که درانطباق با واقعيت عينی باشد ،بايد آن را پذيرفت واين
مسئله ربطی به جايگاه طبقاتی اوندارد .ليکن بدون هيچگونه توضيحی ومطلق ساختن اينکه »مقوله
حقيقت طبقاتی نيست« درهردورشته علوم طبيعی وعلوم اجتماعی ازجانب باب آواکيان نادرست است.
همچنين قراريکه باب آواکيان تذکرمی دهد؛تأکيد آجيت بطوريکجانبه براين مسئله نيزصحت ندارد .بهمين
رابطه درمقاله درج " مجله خطوط تمايز" درپا ورقی صفحه  49می خوانيم ":مارکس روشن بينی
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های ريکاردو را ازدست پيروانش نجات داد چراکه آنان داشتند اين روشن بينی هارا به علت همخوان
نبودن با تئوری های اقتصادی ايدئولوژی زده شان دورمی ريختند مثﻼً درآثارريکاردو وامثال اوحقايق
علمی درعلم اقتصادويا ديگرعلوم وجوددارد؛ حقايق علمی کشف شده توسط طبقات ديگررابايد
برسميت شناخت وازآن دفاع کرد".
بيان اين مطلب باين شکل نادرست وگمراه کننده است وبامطلب "حقايق علمی کشف شده توسط عناصری
با خاستگاه طبقات ارتجاعی" را نمی شود بجای طبقه گذاشت .وريکاردووامثال اورا نمی شود بجای
طبقه بورژوازی گذاشت و بورژوازی را برسميت شناخت وپذيرفت.
نظرباب آواکيان درباره فلسفه ":فلسفه يک شکل برحق وﻻزم آگاهی وتجسس است با علم يکی نيست.اما
درجايی ديگراصراربراين می کند که فلسفه نهايتاً" نمی تواندازعلم جداباشد"
باب آواکيان بگونه روشن درباره علمی بودن فلسفه صحبت نمی کند .درحاليکه فلسفه مارکسيست،
ماترياليسم ديالکتيک علم است وبرپايه ای دست آوردهای علوم بناشده وبا علوم درتماس وارتباط نزديک
است .فلسفه مارکسيست دست آوردها ونتايج علوم رابراساس فلسفه ای مادی وبا اسلوب ديالکتيک تحليل
می کند ،تعميم می دهد ويک سيمای همه جانبه علمی ازجهان عرضه می دارد .فلسفه مارکسيست وعلوم
يکديگررا تکميل می کنند وﻻزم وملزوم همديگراند .فلسفه مارکسيست مافوق علوم نيست،علمی
درکنارعلوم است.فلسفه مارکسيست يک جهانبينی علمی است .فلسفه مارکسيست خصلت طبقاتی
خودرانمی پوشاند وبا صراحت جنبه ای طبقاتی خودرا اعﻼم می دارد .ماترياليسم تاريخی يک علم
فلسفی درباره ای رابطه بين هستی اجتماعی وآگاهی اجتماعی  ،درباره ای عام ترين قوانين وقوای
محرکه تکامل جامعه بشری ومقوﻻت اساسی آن است ).ماترياليسم تاريخی(.
درصفحه)  (26-25مقاله تحت عنوان "خطوط تمايز" می خوانيم ":پرولترها وديگرانی که به صفوف
انقﻼب کمونيستی بپيوندند بايد کسب دانش کنند وخودرادرفرايند تحول ايدئولوژيک تغييردهند وبه
رهاکنندگان نوع بشرتبديل کنند" .باب آواکيان درکتاب " کمونيسم نوين" می گويد ":ما برای رهائی نوع
بشرانقﻼب می کنيم ".درصفحه  115همين کتاب می خوانيم :امروزما با دوحقيقت روبروهستيم؛ اول
اين که نوع بشر ،توده ای ستمديده ای بشری ونهايتا ً کل نوع بشرواقعا ً نيازبه انقﻼب وکمونيسم
دارند".درصفحه) (223اين گفته مارکس را ذکرکرده است ":پرولتاريا فقط با رهاکردن کل بشريت است
که می تواند خودرا رهاکند ،به عبارت ديگر ،بايد کل دنيا را تغييرداد".
درپراگراف فوق عبارت"نوع بشر،توده ای ستمديده ای بشری واقعا ً نيازبه انقﻼب وکمونيسم دارد"
درست است؛ ليکن روی مسئله "رها کنندگان نوع بشرونيازکل نوع بشربه انقﻼب وکمونيسم" بايد مکث
نمود؛ زيرا بدون تعيين جايگاه اجتماعی طبقات مختلف درجوامع مختلف ومشخص کردن طبقات
ارتجاعی وضدانقﻼبی ازجانب باب آواکيان مطرح شده ودراسناد ديگری نيزتذکاريافته وروی آن تأکيد
شده است .درتمام کشورهای جهان مقوله »نوع بشر« بيانگرساختارطبقاتی معين است که طبقات خلق
وطبقات ارتجاعی ضدخلق رادربرمی گيرد.درهرکشوربادرنظرداشت ساخت اقتصادی-اجتماعی
وساختارطبقاتی آن  ،تضادهای طبقاتی)تضاد بين طبقات خلق وطبقات ارتجاعی ( مشخص اند .درهريک
ازکشورهای جهان )کشورهای سرمايه داری امپرياليستی وکشورهای تحت سلطه امپرياليسم درآسيا،
افريقا وامريکای ﻻتين( کمونيستهای انقﻼبی منحيث دسته پيش آهنگ طبقه پرولتاريا با درنظرداشت
ساختاراقتصادی -اجتماعی وتحليل طبقاتی جوامع شان وتعيين تضادهای طبقاتی وملی)تضادهای اساسی
وتضاد عمده( پرولتاريا وسايرتوده های خلق زحمتکش را درمبارزه انقﻼبی تحت رهبری احزاب
کمونيست انقﻼبی )م -ل -م( بسيج وسازماندهی کرده وانقﻼب را تا سرنگونی حاکميت طبقات ارتجاعی
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فئودال وکمپرادوروطرد سلطه امپرياليسم ودرکشورهای سرمايه داری امپرياليستی تاسرنگونی حاکميت
طبقات سرمايه داربه پيش می برند.دراين انقﻼب ها)درکشورهای سرمايه داری امپرياليستی
ودرکشورهای تحت سلطه امپرياليسم( استراتيژی واهداف انقﻼب دردرجه اول رها سازی طبقات خلق
ازاستثماروانواع ستم طبقاتی وملی وسلطه امپرياليسم وساختمان سوسياليسم ورسيدن به جامعه بدون
طبقه وکمونيسم است .تجربه منفی سرنگونی ديکتاتوری های پرولتاری ونظام های سوسياليستی درقرن
بيستم نشان داد حتی درنظام های سوسياليستی که پرولتاريا وسايرزحمتکشان که سکان رهبری دولت
دراين کشورهارادردست داشتند ازشرطبقات ارتجاعی وضدانقﻼبی )سرنگون شده( رها نبوده ومﻼحظه
شد که )اپورتونيسم ورويزيونيسم( اين دشمنان انقﻼب وديکتاتوری پرولتاريا وسوسياليسم وکمونيسم
دردرون دولت ها واحزاب کمونيست درقدرت ظهورکرده وبوسيله طبقات ارتجاعی شکست خورده
وکمک وحمايت امپرياليسم بين المللی تقويت شده وبرقدرت حزبی ودولتی مسلط شده اند ويا با انجام
کودتاهای ضدانقﻼبی نظامهای سوسياليستی را سرنگون کرده وباغصب قدرت سياسی آن کشورهاازجمله
اتحاد شوروی وچين رابه کشورهای سرمايه داری امپرياليستی مبدل کرده وديکتاتوری طبقاتی خودرا
برقرارکردند .بعبارت ديگردرنظام سوسياليستی تحت ديکتاتوری پرولتاريا طبقات وتضادهای طبقاتی
نيزموجوداند ومبارزه طبقاتی بايد با شدت تمام تامحوکامل طبقات ورسيدن به کمونيسم ادامه يابد .ليکن
بدون مشخص کردن مرزهای طبقاتی طرح شعار" ما برای رهائی نوع بشرانقﻼب می کنيم" ،نادرست
است واين " شعار"مرزطبقاتی بين طبقات خلق وطبقات ارتجاعی ضدخلق رادرکشورهای مختلف جهان
مغشوش ساخته وتوده های خلق رامتوهم می سازد .درتمام کشورها پرولتاريا وکمونيستهای انقﻼبی
رسالت دارند تا برای نجات خلق کشورشان ازحاکميت طبقات ارتجاعی استثمارگروستمگروخﻼصی
ازسلطه وستم امپرياليسم وسرنگونی سرمايه داری جهانی وامپرياليسم ونجات خلقهای زحمتکش جهان
مبارزه کنند .اين مسئله مطابق با اصل کمونيستی انترناسيوناليسم پرولتری است که هرکمونيست انقﻼبی
بايد به آن باورداشته ودرجهت تحقق آن مبارزه کند .با پيروزی کمونيسم درسرتاسرجهان ومحوکامل
طبقات استثمارگرطبقات استثمارگروستمگر ،بين افراد جامعه ازلحاظ مناسبات اجتماعی آنان با وسايل
توليد اجتماعی فرقی وجود ندارد ودولت ناپديد می شود ،ديگرمسئله طبقات مختلف مطرح نبوده ودرآن
صورت مسئله »نوع بشر« مطرح خواهد بود .درشرايط کنونی جهان اين شعارنادرست وغيرعلمی
است.تازمانيکه طبقات وتمايزات طبقاتی درجوامع انسانی)کشورها(وجودداشته باشندوطبقات
استثمارگروستمگرتوده های خلق رادربندکشيده اند؛چگونه ممکن است که درکارزارمبارزه طبقاتی وملی
که به منظورحل تضاد اساسی وتضاد عمده وحل سايرتضادهای اصلی جامعه)سرنگونی حاکميت طبقات
ارتجاعی وسلطه وستم امپرياليسم صورت می گيرد( بجای تاکيد روی مرزهای طبقاتی مشخص وافشای
هويت دشمنان طبقاتی خلق وشعاررهائی توده های خلق ازسلطه وستم سرمايه داری جهانی وامپرياليسم
وسايرنظام های استثمارگروستمگر ،صحبت از"رهائی نوع بشر"کرد؟! .ازجانب ديگراين "شعار" بجای
برانگيختن وتقويت روحيه واحساسات مبارزه جويانه توده های خلق عليه دشمنان طبقاتی وملی
آنها؛بشکلی روحيه مسالمت جوئی دربرابردشمنان طبقاتی وآشتی طبقاتی را به آنهاالقامی کند .اينکه باب
آواکيان می گويد ":توده های ستمديده نيازبه انقﻼب وکمونيسم دارند" واقعيت است؛ ولی طبق شرح
مختصرفوق اينکه بدون مشخص کردن مرزهای طبقاتی درمقوله" نوع بشر" می گويد" :کل نوع
بشرواقعا ً نيازبه انقﻼب وکمونيسم دارند" ،غيرواقعی وخﻼف ديالکتيک ماترياليستی است.امروزاين فقط
"بشريت"تحت ستم واستثمارسرمايه داری جهانی وامپرياليسم غارتگروجنايتکاروطبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادورهمدست آن ،يعنی توده های خلق زحمتکش جهان هستند که نيازواقعی وفوری به انقﻼب
پرولتری وکمونيسم دارند وطبقات ارتجاعی وضدانقﻼبی باتمام نيرووبا سبعيت تمام عليه آنها قراردارند.
البته درصورت محوکامل طبقات وازبين رفتن دولت وپيروزی کمونيسم درسرتاسرجهان به رهائی نوع
بشرمی انجامد.اين به مفهوم ادامه مبارزه طبقاتی انقﻼبی پرولتاريا برای پيشرفت انقﻼب جهانی وپيروزی
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کمونيسم درسراسرجهان بايد درک شود.البته هدف غائی کمونيسم انقﻼبی محوطبقات وتمايزات طبقاتی
وجهانی خالی ازستم واستثماروجنگهای غارتگرانه ونجات بشريت ازاستثماروانواع ستم ومظالم وجنايات
سرمايه داری جهانی وامپرياليسم وديگرطبقات ارتجاعی ونجات اکوسيستم ومحيط زيست وکﻼً نجات
کره زمين ازتخريب ونابودی آن بوسيله سرمايه داری جهانی وامپرياليسم وديگرطبقات ارتجاعی
غارتگرمی باشد .لنين دراين زمينه درموارد مشخصی می گويد ...":انجام اين امرآغاز"شکافتن جبهه"
درمقياس جهانی ،شکافتن جبهه مصالح ومنافع سرمايه درتمام جهان خواهد بود وفقط با شکافتن اين
جبهه است که پرولتاريا می تواند بشرراازدهشتهای جنگ رهائی بخشد وازنعمات صلحی
پايداربرخوردارش سازد" .همچنين لنين می گويد...":آنگاه حق داريم با اطمينانی هرچه تمامتربگوئيم
که خلع يد سرمايه داران ناگزيرموجبات تکامل عظيم نيروهای مؤلده جامعه بشری را فراهم می کند".
باب آواکيان دردرک تئوريک وعنصرنفرت غريزی ازستمگرچنين نظردارد ":اينکه کمونيست ها نفرت
غريزی ازنظام ارتجاعی وهمه ای تعدياتش را جلوه گرکنند اهميت دارد... ".اما جنبه ای غريزی وجنبه
ای تئوريک برهم تأثيرمی گذارند ويکديگرراتقويت می کنند .درک صحيح اين رابطه ديالکتيکی وحل
صحيحش درارتباط با مسئله ای ستم برزن ورهائی زنان اهميت زيادی دارد .اين مسئله بطورکلی
درتکامل مبارزات انقﻼبی به سوی يک دنيای کامﻼً نوين نقش بسيارمهمی بازی می کند .بعد ديگرقضيه
اين است که دستيابی به يک درک صحيح وپيشبرد مبارزات ضروری بدون عنصرنفرت غريزی
ازستمگری ناممکن است؛ بدون رويکرد صحيح به چيزی که ازطريق جلوه های غريزی خشم نسبت
به ستمگری به ميدان می آيد ،يعنی بدون جذب وسنتزعلمی آن ناممکن است" .فقط جذب وسنتزعلمی
نفرت غريزی نسبت به ستمگری ،جذب وسنتزعلمی احساسات وشوروشوق طبقاتی وبه طورکلی حس
برخاسته ازواقعيات می تواند جوهرواقعيات اجتماعی را هرچه عميق تربيان کند ....اما بدون تئوری
کمونيستی که بتواند نفرت غريزی نسبت به ستمگری را به درستی جذب کند نمی تواند جنبشی وجود
داشته باشد که بتواند شرايط اجتماعی موجود را ريشه کن کند."....
درباره تآثيرجنبه ای غريزی وجنبه ای تئوريک بريکديگربايد جهت مهم وتعيين کننده ای آن مشخص
گردد .غريزی بمعنای عدم آگاهی يا خود بخودی بودن وتئوريک بمعنای آگاهی)آگاهی علمی وانقﻼبی(
می باشد .ماترياليسم ديالکتيک اهميت زيادی برای نقش فعال شعورقايل است وبرای غريزه تنها
نقش درجه دوم وفرعی درانسان می شناسد .لذا اين جنبه ای تئوريک است که برجنبه ای غريزی
ارجحيت داشته وبرآن تأثيرمی گذارد؛ بعبارت ديگرعدم آگاهی شخص را به آگاهی تغييرمی دهد.
واصل مهم کسب آگاهی انقﻼبی توده های خلق است .توده های خلق با آگاهی به علم انقﻼب پرولتری
بهتردرک می کنند که عامل ويا عوامل اصلی استثماروستمگری واين همه دردورنج وعذاب وسياه
روزی ازجانب کدام طبقات اجتماعی برآنها اعمال می شود .غريزه آنگونه که درديدگاه علمی درک می
شود يک الگوی پيچيده ازرفتارفرداست که بطورژنتيکی تعيين می شود.افراددرجريان زندگی اجتماعی
دربرابرطبقات ارتجاعی استثمارگروستمگرنفرت وانزجارخود راتبارزمی دهند .بهمين صورت ملت
های تحت سلطه وستم استعمارگران وامپرياليستها نفرت وکينه وخصومت خود را عليه آنها ابرازمی
کنند .وهمزمان بارشد وتکامل سطح شعور ،نفرت وانزجارتوده های خلق )خاصتاًزنان که بيشترازمردان
ازانواع ستم ازجمله ستم مرد ساﻻرانه وستم جنسيتی رنج می برند( دربرابرستمگری طبقات ارتجاعی
افزايش می يابد .نفرت وانزجارابتدائی ترين عکس العمل توده های خلق دربرابرانواع ستمگری طبقات
ارتجاعی وامپرياليسم است .توده های خلق انواع ستم ازجمله ستم طبقات ارتجاعی  ،ستم امپرياليستی،
ستم ملی شئونيستی ،ستم مذهبی وستم جنسيتی را درجامعه مستقيماًاحساس ولمس می کنند.
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حس نفرت وانزجارتوده های خلق عليه طبقات ستمگرواستثمارگردرجريان استثمارواعمال ستم ومظالم
واجحافات آنها شکل می گيرد.ستمگری واستبداد طبقات ارتجاعی حاکم )دولت( برتوده های خلق گاهی
چنان شدت وگسترده می گردد که زمينه سازطغيانها وشورشهای خودبخودی آنها عليه طبقات ارتجاعی
حاکم وامپرياليسم می گردد .لذابااحساس نفرت وبيزاری وخشمی که توده های خلق ازستم طبقات
ارتجاعی استثمارگروستمگروسلطه وستم امپرياليسم واستعماردارند ،با کسب آگاهی انقﻼبی ،تئوری
کمونيستی؛ جنبش انقﻼبی عميق تروگسترده ترشکل گرفته وفعال می گيرد.
درمقاله تحت عنوان "خطوط تمايز" دراخيرصفحه ) (29وآغازصفحه ) (30می خوانيم...":آجيت
تصورمی کند که برسر"اين موضوع" يعنی دستيابی به جهان بينی پرولتری)آگاهی کمونيستی( ،وضعيت
آن گروه ازداوطلبان عضويت ويا اعضای حزب که خاستگاه طبقاتی شان پرولتاريا است با کسانی که
ازطبقات يا قشرهای ديگرمی آيند" تفاوت کيفی" دارد .آجيت اينجا اشتباه می کند ،يعنی تفاوت کيفی
درجايگاه طبقاتی عينی کسانی که ازصف پرولتاريا می آيند با کسانی که خاستگاه شان طبقات ديگراست
وجود دارد .تفاوت شان دررابطه ای متفاوتی است که با ابزارتوليد وفرايند توليد دارند .شکل گيری
آگاهی کمونيستی درعناصرطبقات وقشرهای مختلف يک سان صورت نمی گيرد .اما برای دستيابی به
آگاهی کمونيستی ودرک هرچه بيشترعلم کمونيسم همه نيازبه تحول دارند ودراين فرق کيفی بين شان
موجودنيست ....ايدئولوژی بورژوائی درهمه جامعه طبقاتی سرمايه داری نفوذ کرده ،تفکرهمه ای
قشرهای اجتماعی را شکل داده وتحت تأثيرقرارمی دهد واين شامل قشرهای تحت ستم واستثمارهم می
شود ...نکته اين است که توده های تحتانی نيزبايد به همان اندازه ای کسانی که ازطبقات متوسط
وممتازمی آيند به لحاظ ايدئولوژيک جهش کنند ودرجهت آگاهی کمونيستی متحول شوند .ولی آجيت می
گويد پرولترها به خاطرموقعيت مادی اجتماعی شان خود به خود ازآگاهی کمونيستی برخوردارمی
شوند .اين آگاهی به آنها» نازل می شود« امادرمورد کسانی که اول بايد » طبقه زدائی« شوند چنين
نيست".
سطح فکری وشعوری ووضعيت روحی آن داوطلبان عضويت ويااعضای حزب کمونيست که خاستگاه
طبقاتی پرولتاريا را دارند نسبت به کسانی که ازطبقات يا قشرهای استثمارگروستمگرمی آيند يکسان
نيست .البته دراينجادرموضوع فراگيری آگاهی کمونيستی" دستيابی به جهان بينی پرولتری" بين اين
دوگروه افراد تفاوت چندانی وجود ندارد وهرکدام به اندازه ظرفيت شعوری وفکری شان وميل وعﻼقه
درپرورش خودی ودرک ضرورت انقﻼب پرولتری ،علم انقﻼب پرولتری رافرامی گيرند ومسئله مهم
دراينجا سطح درک ضرورت وميزان باوربه علم انقﻼب پرولتری واراده وعزم راسخ درتداوم مبارزه
انقﻼبی پرولتری درجهت رهائی ازانواع ستم ومظالم واستثمارطبقات ارتجاعی وسلطه وستم امپرياليسم
است.ليکن به لحاظ خصلت طبقاتی،طرزتفکروانديشه وآمال وانگيزه ای افرادتعلق طبقاتی
پرولتاريا،دهقانان فقيروبيزمين،اقشارتحتانی طبقه خرده بورژوازی وديگراقشارزحمتکش وتهيدست
جامعه با افرادی ازتعلق طبقات سرمايه دار ،فئودال وفرزندان افرادعالی رتبه رژيمهای حاکم دردرک
ضرورت انقﻼب پرولتری تفاوت کيفی وجود دارد.زيرا "هستی اجتماعی تعيين کننده شعوراجتماعی
است" .اينها مسايل مهمی اند؛ متاسفانه که هم آجيت وهم نويسنده مقاله با کلی گوئی به اين مسئله
برخوردکرده اند .درکشورهای نيمه مستعمره ونيمه فئودالی ساختارطبقاتی باساختارطبقاتی درکشورهای
سرمايه داری امپرياليستی متفاوت است .مسئله بايد بگونه روشن وعينی مورد تحليل وبررسی قرارگيرد.
درکشورهای تحت سلطه امپرياليسم روشنفکران ازطبقات پرولتاريا ،دهقانان فقيروبيزمين ،دهقانان
کمزمين ،اقشارپائينی خرده بورژوازی وديگرﻻيه های تهيدست وزحمتکش وجود دارند که به جنبشهای
انقﻼبی پرولتری می پيوندند.همچنين افرادی ازتعلق طبقه بورژوازی متوسط وقشرفوقانی طبقه خرده
بورژوازی به جنبشهای انقﻼبی پرولتری روی می آورند .درکشورهای سرمايه داری امپرياليستی قطب
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بندی طبقاتی پيچيده نيست؛ روشنفکران تعلق طبقه کارگر ،دهقانان کمزمين وديگراقشاروﻻيه های پائينی
خرده بورژوازی جامعه به جنبشهای انقﻼبی پرولتری می پيوندند.البته درتاريخ جنبش کمونيستی جهانی
ودرکشورهای مختلف بگونه استثنائی افرادی ازتعلق طبقه سرمايه داروفئودال انديشه های انقﻼبی
پرولتری را فراگرفته وبا باورمندی به آن،موقعيت وخصلت طبقاتی اجتماعی شان را ترک کرده وزندگی
خودرا وقف پيشرفت وگسترش جنبشهای انقﻼبی پرولتری کرده اند.
درجوامع طبقاتی ايدئولوژی وفرهنگ طبقه حاکم ايدئولوژی وفرهنگ مسلط را درجامعه تشکيل می
دهد .چنانکه نويسنده مقاله متذکرشده است" :ايدئولوژی بورژوازی درهمه جامعه طبقاتی سرمايه داری
نفوذ کرده ،تفکرهمه ای قشرهای اجتماعی را شکل داده وتحت تأثيرقرارمی دهد واين شامل قشرهای
تحت ستم هم می شود" .اما طبقات واقشارتحت ستم ازجمله روشنفکران آنها ازدرد ورنج انواع ستم
واستثمارومظالم طبقات ارتجاعی داخلی وامپرياليسم خارجی نيزمتأثرهستند وآن را با تمام عمق وشدت
آن احساس می کنند .واينها اگربا کسب آگاهی انقﻼبی پرولتری به جنبشهای انقﻼبی پرولتری به پيوندند
تعداد زيادی ازآنها به مبارزه انقﻼبی ادامه می دهند .دربين دوگروه ازتعلق طبقات اجتماعی جامعه،
روشنفکران تعلق طبقات خلق ضرورت انقﻼب پرولتری ورهائی ازرنج ومشقت استثماروستم ووحشی
گری طبقات ارتجاعی وسلطه امپرياليسم را بيشتردرک می کنند .اما قرارگفته نويسنده مقاله" برای
دستيابی به آگاهی کمونيستی ودرک هرچه بيشترعلم کمونيسم همه نيازبه تحول دارند  ."....نا گفته نماند
که دراينجا هيچ تضمينی وجود ندارد که افراد تعلق طبقات خلق که جذب جنبشهای انقﻼبی پرولتری می
شوند ،تاآخردرصف مبارزه انقﻼبی باقی می مانند .درهمينجا نويسنده مقاله مدعی است که " :آجيت
می گويد پرولترها به خاطرموقعيت مادی اجتماعی شان خود به خود ازآگاهی کمونيستی برخوردارمی
شوند ."...اين گفته آجيت نيزپايه علمی نداشته ونادرست است.لنين می گويد":ايدئولوژی وانديشه
انقﻼبی پرولتری از بيرون به طبقه کارگرانتقال داده می شود .آزمودگی انقﻼبی ومهارت سازماندهی
ازخواص اکتسابی است".
درصفحه)  (36مقاله می خوانيم ":با وجود اين ،درچين سوسياليستی نيزمشکﻼت مربوط به جسميت
بخشيدن به شکل های گوناگون بروزکرد .درمراحل آغازين انقﻼب فرهنگی تأکيدی بی فايده برخاستگاه
طبقاتی کادرها دردولت ،تشکلهای توده ای وحزب شد .بعضی ازسازمان های مهم گارد سرخ ازقبول
عضويت جوانانی که »خاستگاه طبقاتی بد« داشتند سرباززدند.درارتباط با همين رويکرد ،درآن دوره
شعار» جريان غالب جنبش توده ای هيپچگاه اشتباه نمی کند« تبليغ شد .حال آنکه تاريخ دنيا وخود چين
سوسياليستی پربود ازمثال های که خﻼف اين را نشان می داد .يک نمونه ای ناراحت کننده اش اين
است که همان »جريان غالب جنبش توده ای« که اول حسنی مبارک را درمصربه زيرکشيد دست
آخرحامی کودتای خونين ارتش عليه اخوان المسلمين درسال  2013شد .جهت گيری » جريان غالب
جنبش توده ای هيچگاه اشتباه نمی کند« اشتباه بود".
درپراگراف فوق نويسنده مقاله اين مطلب راازنظردورداشته است که هدف ازجريان انقﻼب کبيرفرهنگی
پرولتاريائی درچين تحت رهبری رفيق مائوتسه دون ،پيشبرد مبارزه طبقاتی درنظام سوسياليستی وتحت
ديکتاتوری پرولتاريا بود ،يعنی مبارزه طبقاتی عليه طبقه بورژوازی نوخاسته ازدرون ساختارهای
رهبری حزب کمونيست ودولت درنظام سوسياليستی .درحقيقت يک تصفيه سراسری درحزب ،دولت
ونهادهای توده ای براه افتاده بودتا عناصربورژوازی را ازاريکه قدرت به زيرکشند .وتأکيد گارد های
سرخ برمسئله» خاستگاه طبقاتی کدرها« بايد ناشی ازهمين بوده باشد .وعبارت » خاستگاه طبقاتی بد«
درشرايط جامعه چين درآن زمان،شايد اشاره به تعلقات همين طبقه نوخاسته بورژوازی درون حزب
ودولت وياافرادی با خاستگاه طبقاتی طبقات ارتجاعی وضدانقﻼبی شکست خورده درجامعه بوده است.
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تصفيه دولت وحزب ونهادهای توده ای ازوجود تعلق طبقات ارتجاعی يک مسئله ومسئله اينکه »
جنبش توده ای هيچگاه اشتباه نمی کند« چيزديگری است که نه درشرايط جريان انقﻼب کبيرفرهنگی
پرولتاريائی درچين ونه درهيچ جايی ديگردرجهان نادرست است .اما مقايسه طغيان بزرگ توده ای
متشکل ازده ها ميليون تن ازکارگران ،دهقانان ،دانشجويان ،سربازان ومامورين دون پايه درانقﻼب
کبيرفرهنگی پرولتاريائی عليه رهروان سرمايه داری درچين سوسياليستی تحت رهبری مائوتسه
دون)مضافا ً که توده های خلق چين تجربه مبارزه طبقاتی انقﻼبی را درپروسه انقﻼب دموکراتيک نوين
وزندگی وفعاليت حدود هژده سال تحت نظام دموکراتيک نوين وساختمان نظام سوسياليستی تحت رهبری
حزب کمونيست چين را داشتند( با جنبش خود بخودی توده ها ی خلق درمصر)با ساختاراجتماعی –
اقتصادی معين آن( وسرنگونی حسنی مبارک درسال  2011ميﻼدی ماهيتا ً ازهم متفاوت اند .زيراجنبش
اعتراضی مردم مصربگونه خود بخودی آغازگرديد .با آنکه درآن شرايط جريان ارتجاعی "اخوان
المسلمين" درجامعه مصرازنفوذ نسبتا ً زيادی برخورداربود وسعی کرد تا جنبش خودجوش مردم را
تحت رهبری اش درآورد .بهمين صورت گروه های»ليبرال« و»چپ« رفورميست هم نتوانستند نقش
زيادی دررهبری آن جنبش داشته باشند .بعد ازکناره گيری حسنی مبارک ازقدرت وسقوط حکومت وی
انتخابات پارلمانی برگزارشد و"گروه اخوان المسلمين" اکثريت را درپارلمان بدست آورده وحکومت را
تحت رهبری محمد مرسی تشکيل داد .ليکن توده های مردم ازفشاراستبداد واختناق وبی عدالتی حکومت
اخوان المسلمين نيزبه ستوه آمده ودرسال  2013ميﻼدی جنبش اعتراضی را عليه حکومت تحت رهبری"
اخوان المسلمين" آغازکردند .تظاهرات ها واعتراضات گسترده مردم ازجانب نيروهای امنيتی حکومت
مرسی وعلی الخصوص بوسيله باندهای اوباش وچماق بدست مربوط به اخوان المسلمين ونيروهای
ارتش به بهانه ای »بخطرافتادن امنيت کشور« مورد سرکوب های وحشيانه وخونين قرارگرفتند .درآن
شرايط ارتش به رهبری جنرال عبد الفتاح السيسی اقدام به کودتای نظامی کرده وباين صورت جنبش
حق طلبانه وآزادی خواهانه توده های خلق مصرراسرکوب کرده وخاتمه داد .اگرچه بخشهای ازتوده
های مردم درمصرظاهرا ً ازسقوط حکومت مرسی استقبال کردند ؛ ليکن حکومت کودتائی فتاح السيسی
را بازگشت به دوران حکومت استبدادی حسنی مبارک خواندند.اين سرنوشت محتوم جنبشهای
خودبخودی توده های خلق درهمه کشورهای جهان است خاصتا ً درکشورهای تحت سلطه امپرياليسم که
درفقدان رهبری نيروهای انقﻼبی پرولتری ،جنبشهای عادﻻنه وبرحق توده های خلق عليه طبقات
ارتجاعی حاکم وسلطه امپرياليسم  ،يا تحت رهبری جناح ديگری ازطبقات ارتجاعی قرارگرفته واز
مسيراصلی آن منحرف شده وياتوسط طبقات حاکم ارتجاعی)دولت( به کمک وحمايت امپرياليسم حامی
آنها سرکوب می شوند.
درصفحه) (46مقاله تحت عنوان" خطوط تمايز" چنين می خوانيم ":سنتزی که مارکس به آن دست يافت
قالب ريزی مجدد درک وطرح های ذهنی ودورنماهای متفکران ديگربود ،ازريکاردوگرفته تاداروين
وهگل وغيره .اين سنتزبرآمده ازتحليل ها ومشاهدات پيگيرانه ای شخص مارکس درمورد تحوﻻت
سياسی وبه موازات آن مبارزه ای طبقاتی بود .وبه عنوان يک نکته ای فرعی ،اين سنتزمتأثرازتجربه
ای مستقيم وی درايجاد انترناسيونال اول) نخستين تﻼش برای متحد کردن سازمان های ازکشورهای
مختلف که به خاطرکارگران وستمديدگان وامرسوسياليسم مبارزه می کردند( نيزبود.
لنين می گويد":آموزش مارکس بمثابه ای ادامه ای مستقيم وبﻼ واسطه آموزش بزرگترين نمايندگان
فلسفه وعلم اقتصاد وسوسياليسم بوجود آمده است .علت قدرت بی انتهائی آموزش مارکس درستی آن
است .اين آموزش کامل وموزون بوده وجهان بينی جامعی به افراد می دهد ،که با هيچ خرافاتی ،با
هيچ ارتجاعی وبا هيچ حمايتی ازستم بورژوازی آشتی پذيرنيست .اين آموزش وارث باﻻستحقاق
بهترين انديشه های است که بشردرقرن نوزدهم بصورت فلسفه ای آلمان ،علم اقتصاد انگلستان
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وسوسياليسم فرانسه بوجود آورده است) سه منبع وسه جزء(" .مارکس که درک وطرح های ذهنی
متفکران ديگررا مجدداً قالب ريزی کرد ،آنهاازحقايقی که منطبق برواقعيتهای عينی بودند ،فاصله داشتند.
مارکس وانگلس با برخوردهای انتقادی برمبنای ديالکتيک ماترياليستی برآنها ودرجريان يک مبارزه
ای ايدئولوژيک -سياسی طوﻻنی  ،تئوری های انقﻼبی خودراتدوين وپايه ريزی کردند .همچنين مارکس
می گويد ...":جامعه بشری نيزدرست مانند طبيعت ،تکامل تاريخی وعلم خودرادارد؛ بنابرين مسئله
ارائه ای علم اجتماع مطرح است يعنی تماميت به اصطﻼح علوم تاريخی وفلسفی رابايد با زيربنای
ماترياليستی همآهنگ کردوبراين اساس آن علوم را بازسازی کرد" .اين مطلب ازيک طرف مؤئيد
اين نظراست که متفکرين بورژوازی طبق جهان بينی شان به حقايق علمی نگاه می کنند وازجانب
ديگرمارکسيسم برپايه علمی استوارساخته شده ولنين ومائوتسه دون برهمين پايه ای علمی آن را تکامل
دادند .ولی باب آواکيان در» سنتزنوين کمونيسم« ادعا می کند که می خواهد "چارچوب بندی علم انقﻼب
را قالب ريزی مجدد کند"؛اين هيچ شباهت ونسبتی با کارمارکس ندارد .اين ادعا درماهيت تجدديد
نظردرچوکات بندی علم انقﻼب پرولتری است.
درصفحه) (74مقاله می خوانيم...":نبايد به طبيعت وتاريخ به گونه ای نگريست که گوئی صاحب اراده
اند.برعکس ،چنين تحوﻻتی ازطريق عمل متقابل ديالکتيکی ميان ضرورت وتصادف پيش می رود .تا
آنجا که به تحوﻻت درتاريخ بشرمربوط می شود اين امرازطريق عمل متقابل ديالکتيکی ميان نيروهای
بنيادين مادی وفعاليت ومبارزه آگاهانه ای مردم صورت می گيرد".
درصفحه ) (77مقاله می خوانيم ...":اما ظهورسرمايه داری درتاريخ بشربا شکل های که سرمايه داری
به خود گرفت امری اجتناب ناپذيرنبود ونبايد نعل به نعل همين طورکه اتفاق افتاد جلومی رفت".
نويسنده مقاله از" عمل متقابل ديالکتيکی ميان نيروهای بنيادين مادی وفعاليت ومبارزه آگاهانه توده
های مردم" و"عمل متقابل ديالکتيکی ميان ضرورت وتصادف"درتحوﻻت تاريخی صحبت دارد؛ ليکن
درمسيراين تحوﻻت تاريخی اجتماعی که محرک اصلی آن تضاد ومبارزه توده های خلق وتکامل
نيروهای مؤلده است" ،اجتناب ناپذير"بودن ونتيجه ای ضروری عواملی که به ظهورسرمايه داری می
انجامد  ،را نمی پذيرد .پيشرفت انقﻼب بورژوائی ازاين قراربود" :تضاد نيروهای مولد متکامل با روابط
توليد پوسيده فئودالی هرلحظه شدت می يافت .ليکن استقرارنهائی روابط توليد سرمايه داری نمی توانست
پيش ازبرچيده شدن کامل تأسيسات سياسی فئودالی ،بويژه دولت فئودالی-تکميل گردد .واين امرهم
ازطريق مسالمت وتدريجی امکان پذيرنبود .ازاين روسرنگونی نظام سياسی فئودالی قانون اجتناب
ناپذيرتکامل اجتماعی بود)صفحه  229زمينه ای تکامل اجتماعی(" .پس باين صورت انقﻼب
سوسياليستی براساس قانون تکامل اجتماعی با مبارزه انقﻼبی طبقه پرولتاريا تحت رهبری حزب
کمونيست انقﻼبی)م -ل -م( تحقق يافتنی است .چراکه ناسازگاری نيروهای مؤلده با روابط توليدی شالوده
ای انقﻼب اجتماعی است که نتيجه ای آن استقراريک صورت بندی اقتصادی -اجتماعی مترقی تربه
جايی صورت بندی اقتصادی – اجتماعی کهنه خواهد بود .اين نيزيکی ازقوانين حاکم برتکامل تاريخی
است) صفحه  223زمينه تکامل اجتماعی(".ازنظام سرمايه داری بنابرضرورت نظام سوسياليستی
بيرون می آيد ونمی تواند بيرون نيايد .ويا اگرگفته شود که نظام سوسياليستی ضروری است ويا مثال
سقوط جسمی که درفضا رهاشود به زمين ضروری است همه باستناد رابطه ای است که ميان اجسام
وپديده ها برقراراست ،رابطه ای ضروری که ناگزيربصورت معينی بروزمی کند .....ويا سنگ
ناگزيربه زمين می افتد وسرمايه داری ناگزيربه سوسياليسم می انجامد و ...انسان با مشاهده ای اين
واقعيات ناگزيروميليون ها واقعيت نظيراينها ،بکمک تجريد)جداکردن رابطه ای ناگزيروتخلف
ناپذيرازهرمورد مشخص( وتعميم آن به تمام موارد ،مفهوم يا مقوله ای ضرورت را می سازد)کتاب
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رئاليسم اسﻼمی وفلسفه مارکسيست -داکترغﻼم حسين فروتن(" .آن رويداد يا پديده ای که درشرايط
معين الزاما ً بروزمی کند ،ضرورت ناميده می شود .ضرورت ازماهيت ،ازسرشت درونی پديده ای
تکامل يابنده برمی خيزد وبرای آن پديده ،حتمی ودايمی است .مثﻼً پيدايش نظام سوسياليستی درنتيجه
ای رشد تضادهای درونی نظام سرمايه داری وماهيت آن ،امری ضروری است.
» نيروی محرکه ای آنارشی« وديناميک های تغيير:
يک مناظره حاد وعاجل :مبارزه برای جهانی بنيادا ً متفاوت ازجهان کنونی ومبارزه برای رويکرد
علمی نسبت به واقعيت -نوشته ازريموند لوتا – ترجمه ازنشريه حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران)
م -ل -م( ».قوه محرکه ای انارشی« به مثابه ديناميک تعيين کننده ای سرمايه داری است .باب آواکيان
"قوه محرکه انارشی" را به عنوان شکل عمده حرکت تضاداساسی سرمايه داری مشخص کرد که شرايط
کلی مبارزه طبقاتی را ايجاد می کند .تخاصم ميان پرولتاريا وبورژوازی يک شکل ازتضاد اساسی
است .شکل ديگرحرکت تضاد اساسی سرمايه داری تخاصم ميان سازماندهی توليد درسطح کارگاه،
کارخانه ،شرکت منفرد وواحد سرمايه با انارشی درسطح کل جامعه است .تضاد اساسی تضاد ميان
توليد اجتماعی وتصاحب خصوصی به واسطه اين دوشکل حرکت رشد می کند .تضاد ميان بورژوازی
وپرولتاريا وتضاد ميان سازماندهی درواحد توليدی -شرکتی وانارشی)هرج ومرج( درکليت توليد
جامعه .هريک ازاين شکل های حرکت تأثيرات خودرا داشته ودرديگری نفوذ می کند .تا زمانيکه شيوه
توليد سرمايه داری درمقياس جهانی سلطه دارد ،اين انارشی توليد سرمايه داری است که موجب می
شود درحيطه مادی که بسترمبارزه ای طبقاتی را تشکيل می دهد ،تغييرات اساسی بوجود می آيد،
حرکتی که انارشی ايجاد می کند .روابط پرهرومرج ميان توليد کنندگان سرمايه دارکه توسط رقابت
رانده می شود ،شکل عمده ای حرکت تضاد اساسی است)باب آواکيان درک اين حقيقت را راه گشائی
کرد(  .درواقع انارشی توليد سرمايه داری است که نيروی محرکه يا راننده ای اين فرايند است ،هرچند
که تضاد ميان بورژوازی وپرولتاريا بخشی ﻻينفک ازتضاد ميان توليد اجتماعی وتملک خصوصی
است .استثمارنيروی کارشکل ووسيله ای ايجاد وتصاحب ارزش اضافه است .اما روابط هرج ومرج
ميان توليد کنندگان سرمايه دارونه وجود صرف پرولترهای بی چيز) وبه اين معنا وجود تضاد طبقاتی(
است که توليد کنندگان سرمايه داررا می راند که طبقه کارگررا دربعد تاريخا ً شديدتروبسط يافته
تراستثمارکند .نيروی محرکه انارشی بيان کننده ای اين واقعيت است که شيوه توليد سرمايه داری رشد
کامل توليد کاﻻئی وقانون ارزش اضافی است که توليد کنندگان کاﻻئی سرمايه دارازيکديگرجدا هستند
اما ازطريق عملکرد قانون ارزش به يکديگرمتصل هستند؛اگرچنين نبود ،آنان بااين حد
ازاجباردراستثمارپرولتاريا مواجه نبودند وتضاد طبقاتی ميان بورژوازی وپرولتاريا قابل تخفيف بود.
اجباردرونی سرمايه به بسط وگسترش است که موجب ديناميسم) پويائی وقدرت تحرک( تاريخا ً بی
سابقه ای شيوه ای توليد است؛ فرايندی که دايما ً روابط ارزش رادستخوش دگرگونی کرده وبه بحران
می انجامد-).پاسخ به مخالفين » سنتزنوين کمونيسم«؛ اتهام "چسبيدن متحجرانه ومذهب گونه به تجربه
قبلی سوسياليسم وتئوری کمونيستی که درواقع رد يک رويکرد تماما ً علمی به جمع بندی ازگذشته
وتکامل تئوری کمونيستی است"!(
درصفحه) (54کتاب "دولت وآزادی" باب آواکيان می نويسد ...":بنابرين ماديديم که انگلس چگونه اين
دوشکل حرکت را تشخيص داده است ،آن را کشف کرديم .يکی درچارچوب مبارزه طبقاتی ،تضاد بين
پرولتاريا وبورژوازی .دوم تضاد بين سازماندهی وانارشی وجود دارد .سپس ازاين تحليل پايه ای
حرکت کرديم وبه نتيجه ای رسيديم که واقعا ً مشاجره برانگيزشد .ما گفتيم که بطورکلی دراين مرحله
ازتاريخ ،ازدوشکل حرکت يا دوشکل تبارزتضاد اساسی سرمايه داری ،جنبه ای) شکل حرکت يا بروز(
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انارشی سازماندهی عمده است.عجب!!! ...باب آواکيان عﻼوه می کند :تضاد عصرکنونی وتضاد عمده
آن :فورمول بندی چينی ها دردهه  1960تضاد عمده دنيا را تضاد بين جهان سوم وامپرياليسم) يا بين
ملل ستمد ديده وامپرياليسم( می دانستند ....بنابرين برای پيشبرد مبارزه طبقاتی به عميق ترين وهمه
جانبه ترين وقدرت مند ترين شکل ،بايد فهميد چه ضرورتی رويا روی شماست ،چه واقعيت مادی رويا
روی شما قرارگرفته است واين واقعيت مادی ازکجا سرچشمه می گيرد؟ صاف وساده همين است .وما
برحسب خصلت سرمايه داری به مثابه يک نظام عمومی يافته ای توليدکاﻻئی ،می توانيم تعيين کنيم که
تضاد انارشی سازماندهی شکل عمده حرکت يا شکل بروزعمده ای تضاد اساسی سرمايه داری) تضاد
بين توليد اجتماعی شده ومالکيت خصوصی( است .باب آواکيان به لنين استناد می کند .لنين می گويد":
درمرحله امپرياليسم انحصاری کردن بيشتروبرنامه ريزی بيشتروانارشی) يا سازماندهی انارشی( را
عظيم تروحاد ترمی کند وبه نحوی کامل تردرسراسردنيا گسترش می دهد .نيروی محرکه اصلی
درکارکرد اين تضاد اساسی نيروی جبری وهدايت کننده ای انارشی است .امروزدردنيا عمدتا ً نيروی
جبرانارشی است که صحنه را می چيند .يعنی عمدتا ً اين نيرواست که شرايط عينی پديده ها ازجمله
شکل های گوناگون مبارزه ای طبقاتی را فراهم می کند".
باب آواکيان تمام کارکردسرمايه رابه »نيروی جبرانارشی«منوط می سازد.بعبارت
ديگرعملکردسرمايه داری وامپرياليسم عليه خلقها وملل مظلوم جهان را به » نيروی جبرانارشی«
خﻼصه می کند .درحاليکه استثماروستم پرولتاريا وسايرخلقهای زحمتکش خصلت ذاتی سرمايه داری
است وتضاد بين پرولتاريا وبورژوازی ،تضاد اساسی را تشکيل می دهد که منجربه نبرد بين کارگران
وسرمايه داران شده وبه سقوط سرمايه داری می انجامد .عملکرد »قوه ای محرکه جبرانارشی« سرمايه
را برای جست وجوی سود بيشترهدايت می کند .انارشی ورقابت سرمايه ها درکشورهای مختلف جهان
درعصرامپرياليسم وتسلط بيشتربرجهان قوه ای محرکه ای عمده درتوسعه اقتصاد سرمايه داری وتشديد
بحران ازاين ناحيه می باشد.
تضادهای سرمايه داری ،تضاد اساسی وتضاد عمده سرمايه داری وچگونگی عملکردآنها:
تضاد اساسی سرمايه که سرنوشت سرمايه را رقم می زند ،تضادی است که ميان سرشت جمعی نيروی
کاربرای توليد ارزش اضافی)سرچشمه سرمايه(وشکل فردی)خصوصی(مالکيت ابزارتوليد
ومحصوﻻت توليدی دربرمی گيرد .همين تضاداست که سرانجام رشد سرمايه را به بن بست می کشاند
وناقوس مرگ آن را به صدا درمی آورد.
تضادهای سرمايه داری -1:تضاد ميان توليد ومصرف -2.تضاد ميان توليد وگردش کاﻻ- 3.تضاد ميان
نظم موجود درداخل هرمؤسسه وانارشی دراجتماع .درهرواحد سرمايه نظم برقراراست ،اما درسرمايه
اجتماعی وتوليد اجتماعی) درسطح جامعه( انارشی) هرج ومرج( است]قانون تکامل اقتصادی وسياسی
نا متوازن سرمايه داری نتيجه ای رقابت وهرج ومرج حاکم برتوليد سرمايه داری است[ -4.تضاد ميان
گسترش توليد وافزايش ارزش -5.تضاد ميان طبقه کارگروطبقه سرمايه دارتضاد اساسی سرمايه داری
وهمه ای اشکال تظاهرآن که درفوق ذکرشد ،ازنظراجتماعی وسياسی درنبرد طبقاتی ميان کارگران
وسرمايه داران منعکس می شود وسرانجام همين نبرد وپيروزی انقﻼب سوسياليستی است که اين تضاد
حل می شود) .اقتصاد سياسی – شيوه توليد سرمايه داری(.
تضاد عمده سرمايه داری ،بدوا ً درتضاد بين سازمان توليد درداخل هرمؤسسه توليدی مستقل ،وهرج
ومرجی که درتمامی جامعه برتوليد حاکم است ،تجلی می کند .تضاد عمده ای سرمايه داری دروهله ای
بعد درتضاد بين گرايش باطنی سرمايه داری به توسعه ای نامحدود توليد ومحدوديت های که سرمايه
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داری خود برای قدرت خريد مصرف کنندگان اصلی جامعه -يعنی توده ای زحمتکش -بوجود می آورد،
تجلی می کند .گرايش به رشد نا محدود توليد را قانون اصلی اقتصادی سرمايه داری يعنی قانون ارزش
اضافی ايجاب می کند .مارکس می گويد :بزرگ وانبوه شدن درذات سرمايه است" .تضاد عمده سرمايه
داری ،درتعارض طبقاتی بين سرمايه داران وکارگران نيزتجلی می کند).مبانی علم اقتصاد -نيکی تين(.
انگلس می گويد ":اين نيروی محرکه انارشی توليد است که بطورفزاينده ای ،اکثريت عظيم بشريت
را به پرولتاريا مبدل می سازد ،وبنوبه ای خود اين توده های پرولتاريا هستند که نقطه پايانی برآنارشی
توليد خواهند گذارد )"...انتی دورينگ -نقل ازمدخلی برعلم انقﻼب( .اين دوشکل حرکت -تضاد ميان
ارگانيزاسيون وآنارشی ،وتضاد ميان پرولتاريا وبورژوازی) متبلوردرمبارزه طبقاتی(-خود يک تضاد
را تشکيل می دهند که درون آن مبارزه وهمگونی وجود دارد.
مﻼحظه می شود که به اين دوشکل حرکت تضاد اساسی ،تضاد بين توليد اجتماعی شده ومالکيت
خصوصی)متبلوردرمبارزه طبقاتی بين پرولتاريا وبورژوازی( توسط انگلس پرداخته شده که می گويد
؛ اين دوشکل يک تضادهستند)هردويک تضاد را تشکيل می دهند( ودرعملکردهردودرنهايت اين
پرولتاريا است که به انارشی خاتمه می هد .ديده می شود که درحل تضاد اساسی سرمايه داری ،روابط
ومناسبات طبقاتی ،تضادومبارزه بين آنها ،وپرولتاريا دراين مبارزه نقش عمده دارد .بعبارت
ديگرپيروزی مبارزه طبقاتی انقﻼبی پرولتاريا است که تحول بنيادی وتعيين کننده درجامعه رخ داده
وبه حل تضاد اساسی می انجامد .اما باب آواکيان دراين عملکرد "نيروی جبرانارشی" را عمده وحﻼل
اين مشکل می داند که گويا خودش آن را کشف کرده است!
مائوتسه دون می گويد ":تضاد اساسی پروسه تکامل يک شئ يا پديده وماهيت پروسه که بوسيله اين
تضاد اساسی معين می شود ،تا زمانيکه پروسه پايان نيافته ،نا پديد نمی گردد".
مائوتسه دون می گويد ":هنگاميکه مارکس اين قانون را درمطالعه ساخت اقتصادی جامعه سرمايه
داری بکاربست ،پی برد که تضاد اساسی اين جامعه تضاد بين خصلت اجتماعی توليد وخصلت
خصوصی مالکيت است .اين تضاد درتضاد بين خصلت متشکل توليد درمؤسسات جداگانه وخصلت
انارشی توليد درجامعه بمثابه يک کل نمايان می شود .اين تضاد درمناسبات طبقاتی بمثابه تضاد بين
بورژوازی وپرولتاريا تجلی می کند".
مائوتسه دون می گويد... ":درجامعه سرما يه داری دونيروی متضاد ،پرولتاريا وبورژوازی تضاد عمده
را تشکيل می دهند"....
باب آواکيان درصفحه  62-61کتاب" دولت وآزادی" چنين می نويسد" مادراوايل دهه  1980دراين
مباحث شرکت کرديم وکانون توجه خودرا براين سوأل قرارداديم که اتحاد شوروی سوسياليستی است
يا سوسيال امپرياليستی؟ درتاريخ حزب ما ) وطﻼيه دارحزب ما يعنی تشکيﻼت » اتحاديه انقﻼبی « ما
عموما ً ازموضع حزب کمونيست چين دفاع می کرديم که اتحاد شوروی را به مثابه سوسيال امپرياليست
مشخص می کرد) سوسياليست درحرف وامپرياليست درعمل ودرمحتوا( .ما گفتيم " خب ،حاﻻکه اين
طوری موضع می گيريم  ،بهتراست واقعا ً اين پديده را عميق ترتجزيه وتحليل کنيم وبه بينيم موضع ما
صحيح است يا نه"  ،می بايست درمورد اين که خصلت جامعه ای شوروی چيست ،آيا واقعا ً يک جامعه
سرمايه داری است واگرچنين است کارکردش چگونه است .ما با تحقيق وتجزيه وتحليل درمورد خصلت
جامعه ای شوروی کشف کرديم که شوروی کشوری سرمايه داری دولتی است بادرجه باﻻی انحصاری
شدن سرمايه."....
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اين صحبت عجيب وادعای عجيب تری است!! درحاليکه مائوتسه دون قبل ازهرکس با تحليل علمی
وبرمبنای ديالکتيک ماترياليستی ماهيت رويزيونيزم" مدرن" )خروشچفی( واحيای سرمايه داری
وخصلت جامعه » شوروی« ونظام سوسيال امپرياليستی را دراتحاد »شوروی« دراوايل دهه 1960
بطورقطعی مشخص واعﻼم کرد ومبارزه ايده ئولوژيک -سياسی انقﻼبی عليه آن را درسطح بين
المللی رهبری کرد .مائوتسه دون اين مبارزه را ازهمان ابتدا ازنيمه دوم دهه پنجاه قرن بيستم بعد از
بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی درسال )  (1956ميﻼدی آغازکرد .اوﻻً :چگونه ممکن
است که مائوتسه دون خصلت جامعه » شوروی« وماهيت )سرمايه داری انحصاری دولتی( در»اتحاد
شوروی« را درک نکرد؛ تاکه باب آواکيان آن را دردهه »1980کشف کرد«!.ثانياً :اينکه »حزب
کمونيست انقﻼبی امريکا« وتشکيل طﻼيه دارآن » اتحاديه انقﻼبی« وباب آواکيان با چنين ادعا های
بلند وباﻻ ،طی بيست سال هنوزمتيقن نبودند که »اتحاد شوروی« سوسياليستی است يا سوسيال
امپرياليستی!! .ثالثاً :اين مطلب را می رساند که اين آقايان به صحت نظرات ومواضع علمی وانقﻼبی
حزب کمونيست چين دررأس آن رفيق مائوتسه دون درباره احيای سرمايه داری دراتحادشوروی بوسيله
رويزيونيستهای "مدرن")خروشچفی( درون حزب ودولت وتغييرماهيت آن به ابرقدرت سوسيال
امپرياليستی دررأس بلوک سوسيال امپرياليستی"شرق" که درسطح جهان درجهت سلطه برخلقها وملل
خاصتا ً درآسيا ،افريقا وامريکای ﻻتين با ابرقدرت امپرياليستی امريکا دررأس بلوک امپرياليستی "غرب"
دررقابت قرارگرفته بود ،ترديد داشته اند.
درصفحه  115کتاب » کمونيسم نوين« می خوانيم ":حقيقت دوم چيست؟ سنتزنوين کمونيسم ،ازنظر
روش ورويکرد به فهم ودگرگونی جامعه بشری وکاربرد اين روش ورويکرد درحل تضادها ومشکﻼت
مهم انقﻼب ،يک جهش کيفی وقطعی درفرايند تکاملی علم کمونيسم را نمايندگی می کند.
درسال  1975اين حقيقت عينی بود که اگربا مائو نبودی وخطی که مائوجلوگذاشته بود را قبول نداشتی
وبکارنمی بستی کمونيست نبودی .درسال  2015اين يک حقيقت عينی است که اگر باسنتزنوين ورهبری
ای که آن را ارائه کرده نباشی کمونيست نيستی ،حاﻻ هراسمی هم می خواهی روی خودت بگذاريعنی
اگرآن درک علمی را که توده های مردم دنيا برای رهائی خود وبشريت به آن نيازدارند قبول نکنی
وبکارنبدی کمونيست نيستی .خب ،همۀ اينها تأکيدی است براهميت سنتزنوين کمونيسم واين که چرامردم
بايد اهميت آن رادرک کنند".
اوﻻً معادل قراردادن » سنتزنوين کمونيسم« با خدمات رفيق مائوتسه دون درعرصه تئوری وپراتيک
انقﻼبی درتکامل علم انقﻼب پرولتری )مائوئيسم ( نه اينکه هيچ حقيقتی را دربرندارد بلکه دوچيزمتضاد
است .ثانياً :اين يک بينش وتفکر»پيغمبرگونه« خاصتا ً دراديان ابراهيمی ازجمله دين اسﻼم است که
به پيروان اديان ماقبل اش چنين حکمی راصادرکرده است که ايمان نياوردن به دين اسﻼم وعدم پذيرش
محمد منحيث »پيغمبر«بمثابه »کفر« است .ثالثا ً اين بدين معنا است که بعد ازسال  2015عدم
باوربه»سنتزنوين کمونيسم « وپيروی نکردن ازباب آواکيان ،بمعنای کمونيست نبودن است ويا هراسم
ديگری که رهبری » سنتزنوين کمونيسم « وپيروان اوبرآن بگذارند!.
درصفحه  329کتاب» کمونيسم نوين« باب آواکيان چنين اظهارنظرمی کند ":يه )يک( سری ازجمله
خود بنيادگراها اعتقاد دارند که خيلی ازبنيادگراهای اسﻼمی فعلی ،همين چند دهه ای پيش می توانستند
مائوئيست بشوند .اين نکته ای جالب ومهمی است که بايد به آن فکرکرد .چرا اﻵن مائوئيست نيستند وبه
جايش بنيادگرای اسﻼمی شده اند؟ علتش چيزی بود که درچين اتفاق افتاد يعنی احيای سرمايه داری
وتغييرماهيت آن کشور .علتش چگونگی تحوﻻت درگوشه وکناردنيا تحت تأثيرعملکرد امپرياليسم بوده
است وغيره .اين طورشد که خيلی ازاين افراد به سمت ايدئولوژی وبرنامه ای بنيادگرايانه وجهاديستی
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چرخش کردند ودرمخالفت با امپرياليسم يا حداقل مخالفت با بعضی ازجنايات امپرياليستهای غربی به
بيراهه رفتند .اما اين صرفا ً به بيراهه رفتن نيست ،صرفا ً انتخاب مسيرنادرست برای ابرازمخالفت نيست
بلکه يک ايدئولوژی وبرنامه ودستورالعمل کامﻼً وعميق ارتجاعی است ".باب آواکيان درصفحه
)(330عﻼوه می کند.... ":حاﻻ ازجنبه ای مثبت يا بالقوه مثبت به آن معانی مستتری فکرکنيد که اين
اظهاريه می تواند درخودش داشته باشد :خيلی ازکسانی که امروزجهاديستهای بنيادگريای اسﻼمی هستند
چند دهه قبل می توانستند مائوئيست بشوند."...
باب آواکيان درصفحه بعد می گويد ":اما اين صرفا ً به بيراهه رفتن نيست ،صرفا ً انتخاب مسيرنادرست
برای ابرازمخالفت نيست ،بلکه يک ايدئولوژی وبرنامه ودستورالعمل کامﻼً وعميق ارتجاعی است ".که
تاحدی هم درست است.
آنچه درپراگراف اول ودوم آمده است يک توهم وخيال پردازی است که بيانگربی اطﻼعی باب آواکيان
و"حزب» کمونيست انقﻼبی«امريکا"ازتاريخ جنبش"اخوان المسلمين"ومنشأ تشکيل وماهيت ايدئولوژيک
سياسی واهداف گروه های ارتجاعی اسﻼمی" بنيادگرا" درکشورهای مختلف اسﻼمی می باشد .جنبش
اخوان المسلمين درسال) (1928ميﻼدی برهبری حسن البنا درمصرپايه گذاری شده وبه کشورهای عربی
واسﻼمی گسترش يافت .ازآن تاريخ ببعد گروه های " اخوان المسلمين" و"سلفی ووهابی" با تأثيرپذيری
ازانديشه های سيد قطب درکشورهای مختلف اسﻼمی فعاليت می کنند .دراخيردهه هفتاد قرن بيستم
ميﻼدی زمانی که مردم افغانستان عليه جنايات وفاشيسم رژيم»خلقی« پرچمی هابپاخاستند وجنگ
مسلحانه را آغازکردند وبعد عليه تهاجم نظامی سوسيال امپرياليسم »شوروی« به افغانستان واشغال
نظامی وبه مستعمره کشيدن آن جنگ مقاومت را ادامه دادند .ليکن با ضعف نيروهای انقﻼبی پرولتری
احزاب ارتجاعی اسﻼمی باسﻼح وپول وحمايت سياسی قدرتهای امپرياليستی غربی ودولتهای ارتجاعی
رهبری خودرابرجنگ عدﻻنه وآزادی خواهانه توده های مردم تحميل کردند .درآن زمان گروه های
ارتجاعی اسﻼمی جهادی"بنيادگرا" ازکشورهای مختلف اسﻼمی به وسيله دولت عربستان سعودی ودولت
پاکستان وبه کمک سرويسهای استخباراتی امپرياليسم امريکا وامپرياليسم انگلستان بسيج شده وگروه
"القاعده" تحت رهبری عبدﷲ عزام راتشکيل دادند.چندده هزارنفرازعناصرافراطی اسﻼمی ازکشورهای
مختلف عربی وسايرکشورهای اسﻼمی را بسيج کرده وباتربيت نظامی وتسليح آنها را درکنارگروه های
ارتجاعی اسﻼمی افغانستان درجنگ عليه ارتش »شوروی« وارتش دولت مزدورآن درافغانستان
فرستادند .بعد ازترورعبد ﷲ عزام گروه القاعده تحت رهبری اسامه بن ﻻدن قرارگرفت .نيروهای
جنگی القاعده وگروه های اسﻼمی افغانستان درجبهات جنگ ودرکمپهای مهاجرين افغان درپاکستان
جنايات شنيعی را عليه خلق مظلوم افغانستان مرتکب شدند .با تشکيل دولت اسﻼمی برهبری گروه های
ارتجاعی اسﻼمی)جهادی(درافغانستان درسال 1992جنگ جنايتکارانه بين اين گروه های
مزدورامپرياليسم برسرتقسيم قدرت دولتی آغازگرديده وطی مدت پنج سال جنايات هولناکی را عليه خلق
افغانستان انجام دادند .با نا توانی اين گروه ها درتشکيل دولت اسﻼمی متحد؛ کشورهای پاکستان
وعربستان سعودی به کمک تسليحاتی وپولی امپرياليستهای امريکائی وانگليسی ،گروه طالبان افغانستان
ونيروهای جنگی "القاعده" تحت رهبری اسامه بن ﻻدن  ،طالبان پاکستانی ومليشه های ارتش پاکستان
ونظامی های تحت رهبری شهنوازتنی ازحزب وطن جناح»خلقی ها« راجهت تصرف قدرت سياسی
درافغانستان بسيج کردند وطی دوسال هشتاد درصد خاک افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمد
وامارت وحشت اسﻼمی تحت رهبری مﻼ عمرتشکيل گرديد .همه اين گروه های اسﻼمی بنيادگرا طی
اين مدت جنايات وتجاوزات هولناکی را عليه خلق افغانستان انجام دادند.
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بعد ازحمﻼت انتحاری بربرجهای مرکزتجارت جهانی درنيويورک وپنتاگون درسال 2001ميﻼدی
دولت امريکا گروه القاعده را متهم به انجام اين حادثه قرارداده وزيرنام »جنگ عليه تروريسم« به
ورژيم طالبان را سقوط داد .با سقوط حکومت طالبان ارتش امريکا
افغانستان لشکرکشی کرد
ِ
و"ناتو"درافغانستان به هزاران تن ازنيروهای جنگی القاعده که ازکشورهای مختلف اسﻼمی تحت
رهبری القاعده درافغانستان جمع شده بودند ونيروهای طالبان وگروه های اسﻼمی پاکستانی اجازه دادند
که به پاکستان بروند .پاکستان ازجمله بزرگترين پايگاه حمايتی وکمکی گروه های مختلف اسﻼمی
بنيادگراخاصتا ً طی چهاردهه اخيرمی باشد .سرويس استخباراتی نظامی پاکستان ) آی اس آی(اين گروه
ها راتربيت نظامی ومسلح کرده ومی کند .اسلحه ومهمات وپول آنهابوسيله امپرياليستهای امريکائی
وشرکای »ناتو« آن ودولت ها وسرمايه داران ونهاد های ارتجاعی ازکشورهای اسﻼمی خاصتا ً دولت
عربستان سعودی ،قطروترکيه تأمين می شود .اين گروه ها با وجود تضاد های معينی که با امپرياليسم
امريکا وشرکای " ناتو" آن دارند ،درعمل درجهت تحقق استراتيژی واهداف خرابکارانه وغارتگری
آنها درکشورهای مختلف اسﻼمی عمل کرده ومی کنند .همچنين اين گروه ها طی چهاردهه اخيردرجهت
تحقق استراتيژی واهداف غارتگرانه دولت پاکستان درافغانستان عمل کرده اند.باآغازجنبشهای خود
جوش مردم درکشورهای عربی درسال  ، 2011صدها تن ازنيروهای جنگی القاعده وطالبان بوسيله
سرويسهای استخباراتی امريکا وپاکستان وانگلستان واسرائيل به ليبی وسوريه انتقال داده شدند .طی
سالهای  2014گروه داعش متشکل ازگروه القاعده وگروه های اسﻼمی ازکشورهای اسﻼمی ديگربه
کمک همين دولتها تشکيل گرديد تا »حکومت خﻼفت اسﻼمی« را دربخشی ازخاک عراق وسوريه
تشکيل دادند .ازجنايات هولناک خﻼفت اسﻼمی عليه خلقهای عراق وسوريه وجنايات سبعانه گروه "
الشباب" درسومالی وگروه " بوکوحرام" درنايجريه وديگرگروه های همپاله آنها همه خلقها ونيروهای
مترقی جهان اطﻼع دارند .درتمام اين جريانها ديده می شود که گروه های ارتجاعی اسﻼمی درجهت
پيشبرداهداف استعماری امپرياليسم امريکا ومتحدين آن در" ناتو" وتعدادی ازدولتهای ارتجاعی عمل
کرده اند .بعد ازسرنگونی »خﻼفت اسﻼمی« بوسيله ارتش عراق ونيروهای سپاه پاسداران جمهوری
اسﻼمی ايران ونيروهای"حشدشعبی")»بسيج مردمی«(عراق ،هزاران تن ازنيروهای نظامی ورهبران
»داعش« بوسيله سرويس استخبارات امريکا ،انگلستان ،ترکيه واسرائيل مورد حمايت قرارگرفته
وزيرنام کذائی » تحقيق ومحاکمه آنها« درمحل های امن انتقال داده شده تا دراهداف بعدی شان ازآنها
استفاده کنند.
گروه های اسﻼمی »بنياد گرا« درکشورهای اسﻼمی ازعناصری تشکيل شده اند که برخی ازآنها مکتب
ودانشگاه خوانده اند؛ ليکن اکثريت آنها ازطيف طالبان والقاعده و"گروه حقانی" درمدرسه های دينی
درکشورهای خودی ويا درکشورپاکستان وعربستان تعليم ديده اند .طالبان پاکستانی وطالبان افغانستان
عمدتا ً درمدرسه های دينی ديوبندی تحصيل کرده اند .درکشورهای سرمايه داری امپرياليستی
نيزدرمساجد وتشکلهای »فرهنگی اسﻼمی« تحت تعليم وتلقين عناصربنياد گرای مکتبی مرتبط با گروه
های القاعده وداعش وديگران قرارمی گيرند .ازاوايل دهه هشتاد ميﻼدی قرن بيستم حدود پنج ميليون
تن ازمردم افغانستان مجبوربه فرارازکشورشده ودرپاکستان پناه گرفتند .درآن شرايط احزاب ارتجاعی
اسﻼمی افغانستان وپاکستان با ايجاد ده ها مدرسه دينی هزاران تن ازکودکان مهاجرين افغان رادرمدرسه
های شبانه روزی جلب کرده وتحت تربيت »جهاديگری« قراردادند .درآن شرايط که جوسياسی مذهبی
حاکم بود بسياری ازمردم افغانستان درپاکستان به علت فقروبيچارگی اطفال شان را به اين مدرسه ها
می فرستادند .دراين مدرسه ها اطفال با فراگيری دروس دينی تحت تأثيرفضای فرهنگی واخﻼقی
وروانی خاصی قرارگرفته وتربيت می شدند ؛ ازجمله روحيه وتفکرقربانی دادن وجهاد در»راه خدا«
وقبول » شهادت« ووعده رفتن به » بهشت«! همين هزاران کودک ونوجوان تربيت يافته دراين مدارس
23

دينی ،نيروی جنگی جوانی بودند که دروسط دهه نود قرن بيستم ميﻼدی ارتش طالبان را تشکيل می
دادند که تا امروزادامه دارد .بهمين صورت دردوران حکومت طالبان ده هامدرسه دينی درافغانستان
تشکيل گرديد وبعد ازسقوط رژيم طالبان طی حدود بيست سال اخيرمدارس دينی زيادی نيزتشکيل شده
اندکه به تدريس وتربيت دينی کودکان ونوجوانان افغانستان مشغول هستند .اين مدارس نيزبشمول مدارس
دينی پاکستانی بزرگترين منبع سربازگيری گروه طالبان  ،القاعده ،حقانی وداعش اند .انگيزه ديگرجذب
شدن اين نيروها درارتش طالبان وديگران معاش پولی گزاف ماهوارآنهاست که طالبان والقاعده وگروه
»حقانی« اززارعين خشخاش وتوليد کنندگان ترياک وهيروئين وحشيش وشبکه های قاچاق اين مواد
که زيرهبری برخی ازقوماندانها وديگرامرای»امارت اسﻼمی طالبان « فعاليت دارند ،ساﻻنه صدها
ميليون دﻻربدست می آورند .همچنين اين گروه ها ازدرک باجگيری ازتاجران درعرصه حمل ونقل
کاﻻهای تجارتی شان ازبنادرووﻻيات مختلف کشور ،باجگيری ازآنتن های ماهواره ای مخابراتی
ازشرکتهای خصوصی ،باجگيری ازشرکتهای سرکسازی واعماربندهای آب وفروش توليدات ذی قيمت
معادن مختلف کشورکه درمناطق روستائی دراختياردارند ،اخاذی بنام »عشروزکات« وشيوه های ديگر
ودزدی اموال مردم ،ساﻻنه صدها ميليون دﻻرزيرنام »جهاد درراه خدا« به جيب می زنند وبعﻼوه
»کمکهای« نقدی هواداران شان درکشورهای اسﻼمی .البته ازجيره های هنگفتی که ساﻻنه بشکل نقدی
وسﻼح ومهمات ازمنابع امپرياليستی ودولتهای ارتجاعی می گيرند نيزبهره مند هستند.
اين گروه ها درکشورهای اسﻼمی که اکثريت قاطع آنها به لحاظ ساختاراقتصادی -اجتماعی کشورهای
نيمه فئودالی ونيمه مستعمره وياعده ای هم نيمه فئودالی ومستعمره اند با ايدئولوژی وفرهنگ اسﻼمی
که فرهنگ وايدئولوژی مسلط اين جوامع را تشکيل می دهند تعليم ديده ودرجهت تقويت وحفظ فرهنگ
وايدئولوژی ونظام فئودال کمپرادوری می جنگند .اينها خواهان تشکيل نظام اسﻼمی وبرقراری شريعت
اسﻼم واجرای احکام دين اسﻼم دراين کشورها هستند؛ ازجمله قصاص ،سنگسار ،قطع اعضای »
مجرمين« وتحميل حجاب اجباری زنان ومحروميت آنهاازتحصيل وکاردربيرون ازخانه.اين گروه ها با
مظاهرفرهنگی واجتماعی بورژوازی که سرمايه های امپرياليستی)"فرهنگ غربی"( با خود به اين
کشورها می آورند مخالف اند نه با بهره کشی سرمايه های امپرياليستی وسلطه وستم ملی امپرياليستی.
اينها با استثماروستم توده های خلق ازجانب طبقات فئودال وکمپرادورنيزهيچ مشکلی ندارند .اينهاتضاد
آشتی ناپذيری با طبقات فئودال وکمپرادوروامپرياليسم ندارند .اينها با قدرتهای سرمايه داری امپرياليستی
ورژيمهای دست نشانده آنها درکشورهای اسﻼمی تضادهای معينی دارند .درمواردی که تضاد آنها با
ِ
قدرتهای امپرياليستی حامی نظامهای حاکم درکشورهای شان حدت می يابد باهم درگيرنزاع های ازجمله
جنگ مسلحانه می شوند .اينها مانن د طبقات فئودال وکمپرادوروامپرياليسم ازعمده ترين دشمنان جنبشهای
انقﻼبی پرولتری ومترقی دراين کشورها هستند .اين گروه ها مهمترين مانع پيشرفت درجامعه وبدترين
وسيله درسرکوب جنبشهای انقﻼبی پرولتری اند .چيزی که خواست اصلی طبقات حاکم فئودال
وکمپرادوروقدرتهای امپرياليستی است .استراتيژی واهداف گروه های اسﻼمی بنيادگرا درکشورهای
اسﻼمی مشخص بوده وبااستراتيژی واهداف سرمايه داری جهانی وامپرياليسم دراين کشورهاهمسواست.
مخالفت وتضاد اين گروه ها با قدرتهای امپرياليستی خاصتا ً ابرقدرت امپرياليستی امريکابخاطردفاع
ازمنافع مردم وياحراست ازاستقﻼل وآزادی کشورهای مفروض نيست .نيروهای ارتجاعی اسﻼمی
منحيث نماينده طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورازجمله دشمنان طبقاتی خلقهای اين کشورهاهستند
ودرجهت تأمين منافع طبقاتی خود شان درگيرجنگ مسلحانه می شوند .اين گروه ها درضعف وفقدان
جنبشهای انقﻼبی پرولتری وبا سوء استفاده ازروحيه واحساسات ضداستعماری توده های مردم
درکشورهای اسﻼمی عليه ارتشهای اشغالگرامپرياليستی کاذبانه وشيادانه خودرا »نماينده خلق« و»مدافع
استقﻼل وآزادی ملی« جا می زنند! مانند جنگ گروه طالبان با ارتشهای امپرياليستهای امريکائی و"
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ناتو" وارتش دولت دست نشانده آنها درافغانستان که برای رسيدن به موقعيت سياسی ازدست رفته ای
شان) امارت اسﻼمی( می جنگند .ماهيت روابط پنهان وآشکارامپرياليسم امريکا ومتحدين" ناتو" آن
درمنطقه طی دهه های اخيروامضای موافقتنامه»صلح« غارتگرانه امپرياليستی ارتجاعی بين امپرياليسم
امريکاوگروه طالبان طی چند ماه اخير) که برضد منافع خلق افغانستان واستقﻼل کشوراست( بيش ازقبل
بوضوح آشکارگرديد .دراين موافقتنامه» صلح غارتگرانه « استراتيژی واهداف درازمدت امپرياليسم
جنايتکارامريکا وشرکای" ناتو" آن درآينده نيزعيان است؛ ازجمله اينکه » کنترول« چند گروه اسﻼمی
جنايتکارازجمله" القاعده" " ،گروه حقانی و" داعش" وگروه های انشعابی ازامارت اسﻼمی طالبان
درافغانستان به گروه طالبان سپرده شده است تا درپناه حمايت همه جانبه اين گروه دردولت دست نشانده
ويا " امارت اسﻼمی " خود شان درآينده ؛ فعاليتهای جنايتکارانه وضد منافع خلق افغانستان وخلقهای
کشورهای منطقه رادرجهت تأمين منافع گروهی خود شان وتحقق استراتيژی واهداف غارتگرانه
امپرياليستهای غارتگرودولتهای ارتجاعی متحد آنها درمنطقه خا صتا ً دولت ارتجاعی پاکستان وعربستان
ادامه دهند.
باب آواکيان نظرداردکه":اگردرچين احيای سرمايه داری صورت نمی گرفت وماهيت اين
کشورتغييرنمی کرد اين گروه های اسﻼمی بنياد گرامائوئيست می شدند".
خﻼف اين نظرباب آواکيان طبق شرح مختصرفوق درباره سيرتکوين فکری عناصرتشکيل دهند ه گروه
های اسﻼمی؛ اينهابه ايدئولوژی ارتجاعی اسﻼمی سخت باورمند بوده وآگاهانه عليه انديشه های انقﻼبی
پرولتری مبارزه می کنند وازجمله وحشی ترين دشمنان )م -ل -م( بودند وهستند .واين مبارزه راخاصتا ً
درکشورهای اسﻼمی يکی ازوظايف مهم شان می دانند .درافغانستان دردهه چهل خورشيدی گروه "
اخوان المسلمين"حمﻼت جنايتکارانه عليه فعالين جنبش دموکراتيک نوين انجام داد وگلب الدين
جنايتکارومزدورامپرياليسم ،سيدال )سخندان( يکی ازاعضای جريان دموکراتيک نوين را درصحن
پوهنتون) دانشگاه( کابل بقتل رساند .اين جنايتکارسفاک ونوکرامپرياليسم درسالهای دهه هشتاد ميﻼدی
طی يک مصاحبه با راديو بی بی سی با صراحت گفت که" :کشتن يک مائوئيست ازجمله افتخارات
من است" .گروه های ارتجاعی اسﻼمی درجبهات جنگ عليه ارتش سوسيال امپرياليسم»شوروی«
ورژيم مزدورآن ودرکشورهای پاکستان وايران ده هاتن ازافراد منسوب به جريان دموکراتيک نوين
رابنام" مائوئيست" جنايتکارانه بقتل رساندند.معلوم نيست که آقای باب آواکيان چگونه ازاين گروه های
ارتجاعی جانی وضدمردمی وازجمله خونخوارترين ووحشی ترين دشمنان انديشه های انقﻼبی پرولتری)
م -ل -م( توقع »مائوئيست« شدن داشته است ويا دارد؟! بفرض اگرانقﻼب درچين بوسيله رويزيونيستهای
»سه جهانی« به شکست کشانده نمی شد وچين منحيث دژانقﻼب جهانی باقی می ماند؛ جنبشهای انقﻼبی
پرولتری وجنبشهای رهائی بخش ملی درجهان خاصتا ً درکشورهای تحت سلطه امپرياليسم درآسيا ،افريقا
وامريکای ﻻتين وازجمله درکشورهای اسﻼمی تعداد زيادی ازروشنفکران مردمی وتوده های خلق جذب
جنبشهای انقﻼبی پرولتری شده واين جنبشها تقويت وگسترش می يافتند ،ونيروهای ارتجاعی اسﻼمی
بنيادگرا وديگرجريانات ارتجاعی به حمايت وکمک دولتهای ارتجاعی وامپرياليسم جهانی نمی توانستند
ويا کمترمی توانستند روشنفکران مردمی وتوده های خلق رابا ايدئولوژی وفرهنگ ارتجاعی شان مسموم
کرده وجنبشهای انقﻼبی پرولتری راسرکوب کرده وتوده های خلق را درجهت اهداف ضدانقﻼبی شان
به گمراهی بکشانند .با شرح مختصرفوق درباره ماهيت خط ايدئولوژيک-سياسی وخصلت طبقاتی گروه
های ارتجاعی اسﻼمی "بنيادگرا" واستراتيژی واهداف ارتجاعی وضدمردمی آنها ،توقع مائوئيست شدن
ازاين وحشی ترين وارتجاعی ترين افراد وگروه ها نه تنها ساده انگارانه که گمراه کننده نيزهست.
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باب آواکيان درصفحه ) (8کتاب "راهی ديگر" چنين می نويسد ":نيروهای بنيادگرای اسﻼمی الترناتيف
مثبتی برای توده ها نيستند اما مانع مهمی درمقابل اهداف وطرحهای امپرياليستهای امريکائی هستند به
ويژه درحال حاضر."...
ازآنجاييکه باب آواکيان درباره نيروهای بنيادگرای اسﻼمی اطﻼعات ﻻزم ندارد؛ برخورد آنهارادربرابر
توده های خلق کشورهای شان وديگرکشورهای اسﻼمی نمی تواند بگونه واقعی بيان کرده وبا عبارت
" الترناتيف مثبتی برای توده ها نيستند" خﻼصه می کند .درحاليکه نيروهای ارتجاعی اسﻼمی منحيث
نمايندگان طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورونوکرامپرياليسم ازجمله دشمنان طبقاتی توده های خلق
وخصم خونخوارجنبشهای انقﻼبی پرولتری وديگرجنبشهای مترقی هستند .اينها دشمن علم وپيشرفت
وترقی درجامعه اند .اينکه باب آواکيان می گويد" نيروهای بنيادگرای اسﻼمی مانع مهمی درمقابل اهداف
وطرحهای امپرياليستهای امريکائی هستند" کامﻼً به خطا رفته ومﻼحظه می شود که درمورد رابطه
بين گروه های ارتجاعی اسﻼمی وامپرياليستهای امريکائی وديگرمتحدين آن در"ناتو" دچارانحراف
جدی است .درحاليکه اينها مولود ودست پرورده امپرياليسم جهانی خاصتا ً امپرياليسم امريکا وارتجاع
بين المللی اند وطی چهاردهه اخيردرجهت تطبيق استراتيژی واهداف غارتگرانه آنها درسطح جهان
ازجمله درکشورهای اسﻼمی عمل کرده و به ويژه طی حدود بيست سال اخيرزمينه سازدرجهت تحقق
اهداف وطرحهای تجاوزکارانه واشغالگری نظامی وتسلط استعماری آنها درکشورهای مختلف بوده
اند.اين گروه هابا حمايت وکمک طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروسايرنهادهای ارتجاعی وامپرياليسم
امريکا ومتحدين آن درسرکوب جنبشهای انقﻼبی پرولتری وجنبشهای رهائی بخش ملی نقش عمده بازی
کرده وبا سوء استفاده ازباورهای دينی ومذهبی توده های خلق ناآگاه جنبشهای حق طلبانه وآزادی
خواهانه خود جوش آنهاعليه طبقات ارتجاعی وامپرياليسم رادرجهت اهداف گروهی خويش واهداف
طبقات فئودال وکمپرادوروامپرياليسم جهانی ازمسيراصلی آن منحرف ساخته وبه شکست کشاندند.
باب آواکيان می گويد ":زمانی که نپالی ها درآستانه کسب قدرت سياسی قرارگرفتند اين تضادها)تضاد
امپرياليستها ومرتجعين با دولت جديد انقﻼبی( بشکلی خودرا نشان دادند".
باب آواکيان ازکدام »دولت جديد انقﻼبی« درنپال صحبت می کند؟!درحاليکه ازهمان ابتدا ،دراخيرسال
 2005که رهبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( با دولت ارتجاعی نپال به »مصالحه« رسيدند ،ترک
مبارزه کرده وارتش آزادی بخش خلق تا اوايل سال  2007خلع سﻼح شده وساختارهای انقﻼبی خلق
درمناطق روستائی )مناطق آزادشده وهسته های قدرت خلق( را منحل کرده وراه پارلمانتاريزم را
برگزيدند .حزب »کمونيست نپال)مائوئيست(« درانتخابات پارلمانی درماه اپريل شرکت کرد وبا کسب
 83کرسی درپارلمان دولت فئودال کمپرادوری تحت سلطه امپرياليسم ودولت ارتجاعی هند ،پراچندابه
صدراعظمی اين دولت رسيد .همه اينها بيانگرسقوط »حزب کمونيست نپال)مائوئيست(« به رهبری
"پراچندا" درپرتگاه رويزيونيسم وتسليم طلبی طبقاتی وملی وبه شکست کشاندن انقﻼب خلق مبارزنپال
بود.
باب آواکيان چنين ادامه می دهد ...":حوالی سالهای 2006-2005بود که شروع به تشخيص اين خط
کرديم آن موقع نيامديم درنشريه مان بنويسيم ،انقﻼب درنپال براساس سنتزنوين کمونيسم رهبری نمی
شود بنابرين به درد نمی خودرد نه! به هيچ وجه چنين نکرديم .درنامه های که آن موقع علنی هم نکرديم
گفتيم درک ما ازتضادهای واقعی که شما با آن ها دست وپنجه نرم می کنيد اين است وبه اين دﻻيل
فکرمی کنيم راه نادرستی برای حل آنها درپيش گرفته ايد .....اماحزب کمونيست نپال)مائوئيست(
درمسيرخود به موانع وتضادهای جديد برخورد کرد ....تهديدات وامکان مداخله هند بود که اگرانقﻼب
بيش ازاين ها پيش روی می کرد ،هند دست بکارمی شد .سايه نحس امريکا وبقيه امپرياليستها هم داشت
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پررنگ می شد وپای چين هم درميان بود که تظاهربه حمايت ازانقﻼب می کرد ولی اگرحزب نپال
همچنان ودرمسيرانقﻼب جلومی رفت عليه اش دست بکارمی شد .اينها چيزهای بسيارواقعی بودند که
آن حزب بايد با آنها دست وپنجه نرم می کرد...اما هميشه به اين نتيجه رسيديم که پا فشاری
برمسيرصحيح هرچقدرهم که مشکل باشد ،الزامی است واگرآنها درمسيری که پيش گرفته اند جلو بروند
يعنی سازش با سيستم وقدرت دولتی موجود ،ازکل اهدافش دست خواهند کشيد ،مسلما ً هيچ تضمينی
برای پيروزی وجود نداشت حتی ممکن بود درصورت پافشاری برمسيرانقﻼب شکست هم بخورند.
ممکن بود دچارعقبگرد جدی شوند .عقبگردی که تأثيراتش نه فقط درنپال بلکه درانقﻼب درکل جهان
نيزحس می شد اما پشت کردن به انقﻼب ورفتن به راه رويزيونيسم وخيانت به توده های که حاضربودند
با دل وجان برای انقﻼب که منافع شان را درآن می ديدند فداکاری کنند ،برتربود)".صفحات 426
و -427کتاب کمونيسم نوين(.
»حزب کمونيست انقﻼبی امريکا« وعده ای ديگرازاحزاب کمونيست تشکيل دهنده "جاا" دربرابر
انحراف رويزيونيستی رهبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( وبه شکست کشاندن انقﻼب خلق نپال
که ضربت شديدی به انقﻼب جهانی نيزواردکرد ند؛ موضع نادرست وانحرافی اتخاذ کردند .درحاليکه
ازهمان ابتدا روشن بود که رهبران حزب کمونيست نپال )مائوئيست(به پرتگاه رويزيونيسم قرارگرفته
اند .ليکن باب آواکيان می گويد" :ما شروع به تشخيص اين خط کرديم ،آن رادرنشريه خود نشرنکرديم،
نامه های ارسالی به رهبران حزب کمونيست نپال )مائوئيست( را علنی نکرديم" ،بدترازآنکه می گويد:
"اگرآنها درمسيری که پيش گرفته اند جلوبروند يعنی سازش با سيستم وقدرت دولتی موجود ،ازکل
اهدافش دست خواهند کشيد ،مسلما ً هيچ تضمينی برای پيروزی وجود نداشت .حتی ممکن بود درصورت
پافشاری برمسيرانقﻼب شکست هم بخورد ."....درحاليکه همين چند مورد که درپراگراف قبلی درباره
انحراف رويزيونيستی صريح رهبری حزب کمونيست نپال)مائوئيست( تذکرداده ام آشکاربود وفرجام
مسيری را که رهبران »حزب کمونيست نپال)مائوئيست(« درپيش گرفته بودند نيزمشخص بود وجنبش
انقﻼبی انترناسيوناليستی بايد دربرابرآن به صراحت موضع انقﻼبی می گرفت .وجريان درسطح بين
المللی به دسترس کمونيستهای انقﻼبی وپرولتارياونيروهای مترقی ضدامپرياليست وضدارتجاع قرارداده
می شد .مطلب ديگراينکه باب آواکيان می گويد "آنها ازاهداف شان دست خواهند کشيد" درحاليکه با
همين چند اقدام اساسی ديگرترديدی باقی نمانده بود که رهبران حزب »کمونيست نپال )مائوئيست(
« ازاهداف انقﻼب خلق نپال دست کشيده بودند وآنها غيراين راه مسيرديگری درپيش گرفته وبه
مسيرانقﻼب برگردند .مﻼحظه می شود که آنها گفته های پراچندا را حتی زمانيکه درچوکی صدارت
دولت فئودال کمپرادوری وابسته امپرياليسم تکيه زده بود وبا شيادی به خلق مبارزنپال می گفت که":
انقﻼب ادامه دارد" يا اينکه می گفت" :درصورت عدم همکاری احزاب پارلمانی با حزب کمونيست
نپال) مائوئيست( درجهت تحقق خواستهای آنها ،جنبش سوم شروع خواهد شد" را پذيرفتند وبه سراشيب
قهقرای که رهبران »حزب کمونيست نپال)مائوئيست(« قرارگرفته بودند توجه نکردند .وبی ترديد اين
برخورد باب آواکيان نيزيک انحراف اپورتونيستی محسوب می شود.
پرولتاريا يک طبقه بين المللی است وکمونيسم انقﻼبی انديشه جهانی است .جنبش انقﻼبی خلق نپال متعلق
به همه پرولتارياوسايرزحمتکشان جهان بود.بايداحزاب تشکيل دهنده"جاا"برمبنای وظيفه
انترناسيوناليستی شان ازهمان ابتدا دربرابراين انحراف صريح رويزيونيستی رهبران حزب کمونيست
نپال)مائوئيست( قرارمی گرفتند ،خلق نپال راآگاهی می دادند؛ نه اينکه مانند حزب کمونيست انقﻼبی
امريکا ورهبرآن باب آواکيان موضع ونظرخودرا ازآنها وکمونيستهای انقﻼبی جهان مخفی نگهداشته
وبا رهبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( مطرح می کردند .آن چرخش ضدانقﻼبی وفاجعه بارپراچندا
وديگررهبران »حزب کمونيست نپال)مائوئيست(« ازروی اشتباه صورت نگرفته بود.وديگراعضای
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"جاآ" ازجمله »حزب کمونيست افغانستان)مائوئيست(« و»حزب کمونيست ايران)م -ل -م(« منجﻼب
رويزيونيستی رهبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست(وبه شکست کشاندن انقﻼب خلق نپال را»پيروزی
انقﻼب دموکراتيک نوين« و»آستانه پيروزی انقﻼب سوسياليستی« برای خلق نپال وپرولتاريا وخلقهای
جهان تبليغ کرده وآن رابا طمطراق تجليل کردند .اين شيوه برخورد درماهيت اغفال کردن خلق نپال
وخﻼف انترناسيوناليسم پرولتری بود .مضافا ً اين وظيفه انترناسيوناليستی همه کمونيستهای انقﻼبی جهان
خاصتا ً "جنبش انقﻼبی انترناسيوناليستی" بود که دربرابراين پرتگاه رويزيونيستی موضع اصولی جدی
می گرفتند؛ زيرا آنها بيش ازهمه ازتحوﻻت نپال وعملکردهای رهبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست(
آگاهی داشتند .چراحزب کمونيست انقﻼبی امريکا وباب آواکيان به وظيفه انترناسيوناليستی شان عمل
نکردند؟ً!.اعضای "جاا" با اين موضعگيريهای غيرواقعی ،غيراصولی وانحرافی نه تنها خلق نپال را
گمراه کردند که پرولتاريا وخلق های زحمتکش جهان رانيزاغفال کردند ودرحقيقت ترفندهای
اپورتونيستی ورويزيونيستی رهبری »حزب کمونيست نپال)مائوئيست( « را پذيرفتند.
حزب کمونيست ايران) م -ل -م( يکی ديگرازاعضای"جاا" درهمان وقت درشماره " 30حقيقت" ماه
آبان) نوامبر) (2006شماره ويژه انقﻼب نپال( نوشت ":درآستانه تولد يک دولت سوسياليستی؛ سرنگونی
کامل دولت کهن وشکل گيری يک دولت دموکراتيک نوين وسوسياليستی درافق پيداست وازدودولت
موجود) دولت کهن ارتجاعی ودولت نوين انقﻼبی( يکی بايد برديگری غلبه کند".
»حزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان « بهمين رابطه درشماره) " (14شعله جاويد" منتشره ماه
عقرب)آبان() نوامبر(2006نوشت ":نپال درآستانه انقﻼب دموکراتيک نوين ،نپال درمرحله حساسی
ازتاريخ خود قرارگرفته است ،درنپال پس ازپيشروی های موجود جنگ خلق درطی مدت زمانی
بيشترازيک دهه ،اکنون درآستانه پيروزی قراردارد .توأم با اين فرصت تاريخی کم نظيرمخاطرات
نيزبرسرراه انقﻼب خود نمائی می کند".
درمتن اطﻼعيه مطبوعاتی ششمين کنفرانس منطقوی احزاب وسازمان های مائوئيست چنين آمده بود ":
درين اواخرششمين کنفرانس منطقوی احزاب وسازمان های مائوئيست متحد درجنبش انقﻼبی
انترناسيوناليستی درجنوب آسيا ،درشرايطی ازمنطقه وجهان که فرصتها وچالشها ،برزمينه ظهورموج
نوين انقﻼب جهانی وتعرض ضدانقﻼبی امپرياليسم امريکا ،اين دشمن عمده خلقهای جهان مقابل نيروهای
مائوئيست شديدا ً باﻻرفته است ،دايرگرديد .اين وضعيت بطورمشخص درنپال ،جائيکه انقﻼب
دموکراتيک نوين به رهبری حزب کمونيست نپال)مائوئيست( به سطح تعيين کننده ای رسيده است،
مشاهده می شود ....درحاليکه درنپال حزب کمونيست نپال )مائويست( به تصرف قدرت سياسی نزديک
گرديده است 7 )."...می  2007ميﻼدی سايت انترنيتی » حزب کمونيست مائوئيست( افغانستان«.
درمتن اطﻼعيه مطبوعاتی سيميناربين المللی درباره امپرياليسم وانقﻼب پرولتری درقرن  21چنين آمده
بود ":سيميناربين المللی درباره امپرياليسم وانقﻼب پرولتری درقرن  ،21به مثابه بخشی ازتجليل
ازدهمين سالگرد آغازجنگ خلق درنپال ،با شرکت  15حزب وسازمان مائويست موفقانه به پايان رسبد،
سيميناردرگره گاه تاريخی ای که خلق نپال به سوی يک پيروزی قاطع باﻻی دشمنانش پيش روی می
کند ،درحاليکه امپرياليسم امريکا ،اين دشمن عمده خلقهای جهان ،درجنگ تجاوزکارانه درعراق
وافغانستان گيرمانده است ،برگزارشد .سيمينارباشناخت آگاهانه ازپتانسيل عظيم موجود دراوضاع کنونی
جهان برای پيشروی های بزرگ انقﻼبی وخواست فايق آمدن برضعف نيروهای کمونيست برای
آزادساختن اين نيرو،دايرگرديد."...
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صرف نظرازاينکه احزاب وسازمان های عضو" جاا"،ترفندها وشيادی های پراچندا وديگررهبران
»حزب کمونيست نپال )مائوئيست(« که خلق انقﻼبی نپال را با مثالهای ازقبيل طرح قرارداد حزب
کمونيست چين درجريان انقﻼب با دولت وقت چين برهبری " چانکايچک" ،درباره "دولت ائتﻼفی"
وامضای قرارداد "صلح برست -ليتوفسک" بين دولت شوروی سوسياليستی وامپرياليسم جرمنی )که
محتوی قرارداد  12ماده ای پراچندا با هفت حزب پارلمانی وقرارداد » صلح« با دولت نپال واقدامات
ضدانقﻼبی آن عليه انقﻼب خلق نپال به لحاظ شکل ومحتوی هيچ شباهتی با آنها نداشته است( اغوا می
کردند ،شاهد بودند که پيشرفت اوضاع درعمل به جهت استراتيژی واهداف ديگری ،برخﻼف انقﻼب
خلق نپال سيرمی کرد ازجمله :خلع سﻼح ارتش رهائی بخش خلق تحت نظارت ملل متحد ،انحﻼل
ساختارهای دولت نوين خلق در  80درصد مناطق کشور ،انتخاب راه پارلمانتاريزم وشرکت درپارلمان
دولت فئودال کمپرادوری وابسته امپرياليسم ودولت توسعه طلب هند.همچنان نظرات ومواضع انحرافی
پراچنداازقبيل»:تزرقابت چندحزبی يارقابت سوسياليستی حتی دردوران سوسياليسم«»،تزرقابت
دموکراتيک احزاب بورژوازی با حزب کمونيست تحت ديکتاتوری پرولتاريا« ،صحبت پراچندا با جيمی
کارتررئيس جمهوراسبق امريکا درماه جون  2007که می گويد ":ما يکدهه برای اسامبله قانونی
جنگيده ايم ،ما می خواهيم که روابط خوبی با دولت امريکا برقرارکنيم ومردم مسابقه دموکراسی چند
حزبی ونظام اقتصادی تشبثات آزاد يعنی » نظام بازارآزاد« را حمايت می کنند" .که جيمی کارترطی
کنفرانس مطبوعاتی گفت":من حکومت امريکارابااصراروادارخواهم کردتاقسما ًارتباطی همرای
مائوئيستهابرقرارکند" ،ومسايل انحرافی ديگری که تااوايل سال  2007ميﻼدی ازجانب پراچندا
وديگررهبران حزب مطرح شده بود.برخوردتشکلهای فوق دربرابرانحراف رويزيونيستی رهبران
»حزب کمونيست نپال) مائوئيست(« ،غيراصولی وانحرافی می باشد.
باب آواکيان می گويد ":مائودرعين حال که اساسا ً انترناسيوناليست بود اما اين گرايش را داشت که
مسايل را اين گونه ببيند که هرکشورتضادهای درونی خود ومبانی واساس انقﻼب را درون خود دارد.او
اين اصل را که تضادهای درونی مبنای تغييرهستند را بکارمی بست که اصل صحيح وبسيارمهمی است
که درهرجنبش کمونيستی تا آن زمان خوب درک نشده بود وبراين پايه عمل شده بود .منظورم اين نيست
که هيچ درکی ازمسئله وجود نداشت اما نا روشنيهای زيادی هم وجودداشت .اما مشکل اينجاست که
درعصرسرمايه داری امپرياليستی تضاد درونی را بايد به گونه ای ديگربکاربرد ....تضادهای درونی
يک کشورپايه ای برای تغييرهستند اما آن کشوربه نوبه ای خود بخشی ازيک دنيای گسترده ترهستند
که درتحليل نهائی تعيين کننده تراند ،حتی برای آنچه درهرکشورمعين اتفاق می افتد".
درونی
وکارکردتضادهای
پرولتری
دراينجادوموضوع،انترناسيوناليسم
آواکيان
باب
کشورهارادرعصرسرمايه داری امپرياليستی مطرح کرده است .تضاد بين کشورهای نيمه فئودالی ونيمه
مستعمره با امپرياليسم درقاره های آسيا ،افريقا وامريکای ﻻتين آشکاربوده که براساس سلطه اقتصادی،
سياسی وفرهنگی سرمايه داری جهانی وامپرياليسم ويا با مداخﻼت نظامی مستقيم وبه مستعمره کشيدن
آن دراين کشورها مشخص می شود .همه اينها را امپرياليسم با اتکا به طبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادورانجام می دهد.وازجانب ديگردراين کشورها تضاد توده های خلق با طبقات ارتجاعی داخلی
وامپرياليسم نيزمشخص بوده وتضاد عمده را تشکيل می دهد .ودرتحليل نهائی درتحوﻻت اين کشورها
تضادهای درونی نقش عمده داشته وتعيين کننده می باشند ،واقعيتی که باب آواکيان آن را نمی پذيرد.
مائوتسه دون می گويد":آنها )متافيزيسينها( علل تکامل اشياء وپديده ها را بطورساده درخارج آنها
می جويند وتزديالکتيک ماترياليستی را مبنی براينکه اشياء وپديده ها دراثرتضادهای درونی خود
تکامل می يابند ،انکارمی نمايند .ازاينروآنها نه قادربه توضيح تنوع کيفی اشياء وپديده ها هستند ونه
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می توانند تغييريک کيفيت به کيفيت ديگررا توجيه کنند" .مائوتسه دون می گويد :علت اساسی تکامل
هرشئ يا پديده دربيرون آن نيست ،بلکه دردرون آن است ،درسرشت متضاد اشياء وپديده ها نهفته
است ....بهمين ترتيب رشد وتکامل جامعه بطورعمده ناشی ازعلل خارجی نيست ،بلکه دراثرعلل
درونی جامعه صورت می گيرد....ديگرگونی های اجتماعی بطورعمده دراثرتکامل تضادهای درونی
جامعه ،يعنی دراثرتکامل تضاد بين نيروهای مؤلده ومناسبات توليدی ،تضاد ميان طبقات وتضاد ميان
نووکهنه رخ می دهد؛ تکامل اين تضادهاست که جامعه را به پيش می راند وسرانجام منجربه نشستن
جامعه نوين برجای جامعه کهن می گردد".ونيزمائوتسه دون می گويد ":يک انترناسيوناليست بايد
ميهن پرست هم باشد .شرايط تاريخی مضمون کنکرت ميهن پرستی را معين می کند ....کمونيستهای
چين بايد ميهن پرستی را با انترناسيوناليسم پيوند دهند ،ما درعين اينکه انترناسيوناليستيم ،ميهن
پرست نيزهستيم .بدين سبب درجنگهای آزادی بخش ملی ميهن پرستی عمﻼً همان تحقق
انترناسيوناليسم است )".جلد دوم آثارمنتخب مائوتسه دون(
انترناسيوناليسم به معنای اتحاد وهمبستگی پرولتاريا وسايرزحمتکشان همه ای ملت ها درنبرد مشترک
عليه استثماروستم سرمايه داری جهانی وامپرياليسم است .همچنين عبارت است ازسياست وايدئولوژی
همبستگی بين المللی پرولتاريا وهمه ای زحمتکشان جهان .کارگران وزحمتکشان همه کشورهای جهان
دارای منافع حياتی همانندی هستند ودشمن طبقاتی واحدی دارند که سرمايه داری جهانی وامپرياليسم
است .ازهمينجا لزوم اتحاد وهمبستگی وپشتيبانی متقابل کارگران وزحمتکشان همه کشورهادرمبارزه
مشترک جهت سرنگونی سرمايه داری جهانی وامپرياليسم وديگرطبقات استثمارگروستمگرناشی می
گردد.
مائوتسه دون می گويد .... ":دگرگونيهای اجتماعی بطورعمده دراثرتکامل تضادهای درونی جامعه،
يعنی دراثرتکامل تضاد بين نيروهای مؤلده ومناسبات توليدی ،تضاد ميان طبقات وتضاد ميانه نووکهنه
رخ می دهد؛ تکامل اين تضادهاست که جامعه را به پيش می راند وسرانجام منجربه نشستن جامعه
نوين برجای جامعه کهن می گردد .آيا ديالکتيک ماترياليستی علل خارجی را حذف می کند؟ بهيچ وجه.
ديالکتيک ماترياليستی برآن است که علل خارجی شرط تحول وعلل داخلی اساس تحول است ،درعين
اينکه علل خارجی بوسيله علل داخلی مؤثرواقع می شوند .....دردوران سرمايه داری وبويژه دردوران
امپرياليسم وانقﻼب پرولتاريائی تأثيرونفوذکشورها بريکديگردرزمينه های سياسی،اقتصادی وفرهنگی
فوق العاده زياداست)چهاررساله فلسفی مائوتسه دون("].توضيح:درعصرامپرياليسم وانقﻼب
پرولتاريائی اين تأثيرونفوذ يعنی سلطه سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی ونظامی کشورهای سرمايه داری
امپرياليستی برکشورهای عقب نگهداشته شده درآسيا ،افريقا امريکای ﻻتين می باشد[.
» سنتزنوين کمونيسم « ونظرات ومواضع » حزب کمونيست ايران)م -ل -م(« درقبال آن :
» حزب کمونيست ايران) م -ل -م(« می گويد »":با کمونيسم پيشين نمی توان به آينده ای کمونيستی
دستيافت وبدون" سنتزنوين" نه به درک درست گذشته می رسيم ،نه به ساختن آينده .سنتزنوين کمونيستی
ازکمونيسم گذشته وتدوين" کمونيسم نوين" کارسترگی است که باب آواکيان درپروسه مبارزات وسيع
درعرصه تئوری ،سياست وايدئولوژی درسه دهه اخير ،موفق به انجام آن شده است ).صفحه  25کتاب"
برفرازموج نوين کمونيسم" اثراميرحسن پورعضو »حزب کمونيست ايران ) م -ل -م( "«.
پراگراف فوق گويای اين مطلب است که ازنظر»حزب کمونيست ايران) م -ل -م(«» ،کمونيسم پيشين«
يعنی ازمارکس وانگلس تا لنين ومائوتسه دون گويا »ديگرسﻼح کارآمد نبوده« وبرای درک درست
ازگذشته وساختن آينده جنبش بين المللی کمونيستی) م -ل -م( ورهبری انقﻼب پرولتری درجهان کارائی
ندارد .اين ادعا درماهيت بمعنای نفی تاريخ گذشته وحقيقت وجودی فعلی علم انقﻼب پرولتری
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)مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم( است! .اين نظروموضع »حزب کمونيست ايران) م -ل -م(« به صراحت
انکارازتاريخ پرافتخاربيش ازيک ونيم قرن کمونيسم انقﻼبی وپيروزی های با ابهت ودرخشانی را که
پرولتاريا ی جهان درپرتوآن درقرن بيستم بدست آورده اند ،بوده وبی ترديد قرارگرفتن درپرتگاه
رويزيونيسم می باشد.
»حزب کمونيست ايران ) م -ل -م(« مدعی است که ":سنتزنوين ،جهش تکاملی کيفی درعلم کمونيسم
است ،سنتزنوين بيانگرتکامل کيفی علم کمونيسم است ،سنتزنوين پيشرفت کيفی کمونيسم است«.
سنتزنوين بيش ازهرچيزمعرف ونمايانگرحل کيفی يک تضاد حياتی است که ازابتدای تکامل کمونيسم
تا کنون درآن موجودبوده است :حل تضاد رويکرد وروش بنيادا ً علمی کمونيسم با جنبه های ازکمونيسم
که با چنين رويکرد وروشی مغايرت داشته است .باب آواکيان با حل اين تضاد چارچوب مارکسيسم را
براساس علمی تر ،غالب ريزی مجدد کرده است .ازاين منظر ،کاراوقابل مقايسه با کارمارکس دربنيان
گذاری چارچوب مارکسيسم است".
» حزب کمونيست ايران) م -ل -م(« می نويسد ":انارشی شکل عمده ای حرکت ونيروی محرکه ای
سرمايه داری وتضاد اصلی آن است .هرچند تضاد بين پرولتاريا وبورژوازی بخش جدائی ناپذيری از
تضاد ميان توليد اجتماعی شده ومالکيت خصوصی است؛ اما نيروی محرکه ای پيش برنده اين فرايند،
انارشی توليد سرمايه داری است .سنتزنوين ،اقتصاد سياسی مارکسيستی بسط داده وعلمی ترمی کند.
به طور مشخص ،تضاد» انارشی وارگانيزاسيون« را درکارکرد سرمايه داری ،به عنوان قوۀ محرکۀ
عمدۀ آن تشخيص داده ومفهوم سازی می کند سنتزنوين به طورکلی رويکرد ماترياليستی ديالکتيکی
تری به رابطۀ ميان زيربنای اقتصادی وروبنای سياسی وايدئولوژيک جامعه دارد.
»حزب کمونيست ايران)م-ل-م(«مدعی است که":سنتزنوين تجسم يک انقﻼب ديگردرتفکربشراست."...
به موارد فوق دربخشهای قبلی اين نوشته پرداخته شده ودراينجا تذکارمختصربدين منظوراست که چگونه
رهبری » حزب کمونيست ايران) م -ل -م(« گام به گام نظريه ها ومواضع انحرافی »حزب کمونيست
انقﻼبی امريکا« وباب آواکيان را تعقيب کرده ودرمنجﻼب رويزيونيسم قرارگرفته است .همچنين نه
»حزب کمونيست انقﻼبی امريکا« ونه »حزب کمونيست ايران)م -ل -م(«مواردی ازمسئله " حل تضا
د رويکرد وروش" درجنبش کمونيستی بين المللی را که مدعی اند که رهبران بزرگ پرولتاريای جهان
به آن توجه نکرده اند ،بطورمشخص ذکرنمی کنند.وسنتزنوين را»تجسم يک انقﻼب ديگردرتفکربشر«
خواندن يک بيهوده گوئی بيش نيست .درتاريخ بشرتا کنون مارکس وانگلس بنيان گذا ران سوسياليسم
علمی بودند که با کشف علم انقﻼب پرولتری انسان را ازاسارت ظلمت فلسفه وافکارارتجاعی وخرافات
»اديان آسمانی« وزمينی ومذاهب نجات داده وراه رهائی آن راازستم واستثمارسرمايه داری جهانی
وامپرياليسم وديگرنظام های استثمارگروستمگرنشان دادند .همچنين کشف علم انقﻼب پرولتری ،انقﻼب
واقعی درتفکربشربوجود آورده وشرايط را برای تکامل فکری بيشترونجات اوازخود بيگانگی ورسيدن
به خودآگاهی وآزادی آماده ساخت .لنين ومائوتسه دون با تکامل کيفی مارکسيسم انقﻼبی)علم انقﻼب
پرولتری( آن را درمقام تکاملی عالی تری قراردادند ،مارکسسم -لنينيسم -مائوئيسم.
» حزب کمونيست ايران) م -ل -م(« درمانيفست وبرنامه ای انقﻼب کمونيستی درايران می گويد":
عصرما عصرانقﻼب کمونيستی است ،عصرگذارجامعه ای بشری به ورای جامعه ای چند هزارساله
ای طبقاتی است".
» حزب کمونيست ايران)م-ل-م(« بجای عصرامپرياليسم صحبت از»عصرانقﻼب کمونيستی«
و»عصرگذارجامعه بشری به ورای جامعه چند هزارساله ای طبقاتی« دارد .بکارگيری اين ترمينولوژی
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ونامگذاری عصرخﻼف نظرلنين ومائوتسه دون است.امپرياليسم تقريباًدرسراسرجهان تسلط دارد
ومبارزه پرولتاريا وسايرزحمتکشان جهان عليه امپرياليسم وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروابسته
ونوکران آن درجهت پيروزی انقﻼب پرولتری است».انقﻼب کمونيستی« يک مفهوم مجرد نيست.
ازنظرسطح تکامل نيروهای مؤلده ومناسبات اجتماعی ديگروشاخص طبقات ،شاخص مالکيت وتوليد
وتوزيع بادومرحله انقﻼب دموکراتيک نوين وانقﻼب سوسياليستی تفاوت های زيادی وجود دارد .مائوتسه
دون می گويد ":کمونيسم سيستم کامل وواحدی ازايدئولوژی پرولتاريائی ودرعين حال نظام اجتماعی
نوينی است که باهرسيستم ايدئولوژيک ونظام اجتماعی ديگر تفاوت دارد وکامل ترين ،مترقی ترين،
انقﻼبی ترين ومنطقی ترين آنها درسراسرتاريخ بشريت است" .اگرچه کمونيسم مرحله انقﻼب
دموکراتيک نوين ومرحله انقﻼب سوسياليستی رادربردارد؛ ليکن هرکدام ازاين مراحل انقﻼب باهم
تفاوتهای اساسی دارند.کمونيستهاوپرولتاريای انقﻼبی درکشورهای تحت سلطه امپرياليسم با درنظرداشت
ساختاراقتصادی  -اجتماعی وتضادهای طبقاتی موجود دراين کشورها درپروسه انقﻼب پرولتری
درکشورهای شان صحبت ازپيروزی انقﻼب دموکراتيک نوين وپيروزی انقﻼب سوسياليستی دارند
وکمونيستهاوپرولتاريای انقﻼبی درکشورهای سرمايه داری امپرياليستی ازانقﻼب سوسياليستی صحبت
می کنند .هردواين جوامع مبارزه طبقاتی انقﻼبی رادردوران سوسياليسم وتحت ديکتاتوری پرولتاريا تا
رسيدن به جامعه بدون طبقه ،جامعه کمونيستی ادامه می دهند که درست است .کمونيسم نظام اجتماعی
نوينی است که با نظام سوسياليستی ازجهات مختلف تفاوت اساسی دارد .اگرزمانی فرابرسد که نظام
سوسياليستی نظام مسلط را درجهان تشکيل داده ونظام سرمايه داری جهانی وامپرياليسم وديگرنظام های
استثمارگروستمگرمتحد آن وضعيت غيرمسلط را درجهان تشکيل داده ويا درآستانه شکست ونابودی
قراربگيرند)که حتما ً چنين دورانی درآينده فراخواهد رسيد( ،درآن صورت می شود صحبت از"
عصرانقﻼب کمونيستی" درجهان نمود .ونيزعبارت»عصرگذارجامعه بشری «....بی مفهوم است.
زيرامقوله »جامعه بشری« بيانگرموجوديت طبقات مختلف اجتماعی وتضاد های طبقاتی است .بجای
انقﻼبات پرولتری باماهيت مشخص طبقاتی واستراتيژی واهداف انقﻼبی طبقه پرولتاريا ودوران معين
انقﻼب های آن )انقﻼب دموکراتيک نوين وانقﻼب سوسياليستی( ،اصطﻼح بکاربردن »جامعه بشری«
که طبقات اجتماعی مختلف ازجمله طبقات ارتجاعی وضدانقﻼبی رانيزدربرمی گيرد،نادرست
است.بکاربرد اين اصطﻼح مغشوش کردن مرزهای طبقاتی درجوامع مختلف می باشد.اينهاگزافه
گوئيهای ذهنی گرايانه اند.
» حزب کمونيست ايران) م -ل -م(« مانند باب آواکيان به اين نظراست که ":درسال  2015اين حقيقت
عينی است که اگربا سنتزنوين ورهبری ای که آن را ارايه کرده نباشی کمونيست نيستی" " .کمونيسم با
سنتزنوين به يک تکامل کيفی دست يافته است که آن را کمونيسم نوين می خوانيم .به طورعينی ،يک
خط تمايزحياتی ميان کمونيسم واقعی وکمونيسم دروغين است .زيرا بدون آن انقﻼب کمونيستی غيرممکن
است".
اين همان نظرباب آواکيان است که »حزب کمونيست ايران)م -ل -م(« آن را تکرارمی کند» .حزب
کمونيست ايران)م -ل -م(« واقعيت وجودی کمونيسم انقﻼبی)م -ل -م( درسطح جهان را انکارکرده وآن
را »کمونيسم دروغين « می خواند .درحاليکه حقيقت عکس آن است  ،يعنی هرحزب وگروه وشخصی
اگربا »سنتزنوين« و»کمونيسم نوين« ورهبری آن باشد کمونيست انقﻼبی واقعی نيست.
» حزب کمونيست ايران) م -ل -م( نظردارد که ":امروزتدارک انقﻼب ،بدون به چالش گرفتن جهان
بينی دينی درميان توده های مردم ممکن نيست".
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اين شيوه برخورد با دين ومذهب درمرحله تدارک انقﻼب خاصتا ً درکشورهای اسﻼمی وعلی الخصوص
درايران وچند کشوراسﻼمی ديگرغيرعملی ونادرست است .ازجانب ديگرکمونيستهای انقﻼبی درتدارک
انقﻼب قبل ازهمه بايد درجهت ارتقای سطح آگاهی ايدئولوژيک -سياسی انقﻼبی توده های خلق
وسازماندهی آنها مبارزه کنند .البته اين بدان معنا نيست که کمونيستها ی انقﻼبی مبارزه ايدئولوژيک
عليه افيون دين ومذهب که توده های خلق را تحميق ومسحورمی نمايد فراموش کنند ويابمعنای
منحصرکردن مبارزه عليه دين ومذهب به مبارزه ايدئولوژيک نيست ،بايد درعرصه پراتيک مبارزه
طبقاتی انقﻼبی اين مبارزه را به اشکال مختلف به پيش برد.اين مبارزه با " به چالش گرفتن دين ومذهب"
توده های خلق درمرحله تدارک انقﻼب تفاوت دارد .زمانی سطح آگاهی انقﻼبی توده های خلق خاصتا ً
پرولتاريا درعرصه مبارزه طبقاتی ارتقايابد؛ به چالش گرفتن جهانبينی دينی )ايدئولوژی دينی ومذهبی(
توده های خلق آسان می گردد .شدت وحدت وتعميق اين مبارزه بستگی به سطح آگاهی انقﻼبی توده
های خلق وسطح پيشرفت انقﻼب درجامعه دارد .پيشبرد مبارزه عليه دين ومذهب به اين شيوه موجب
برانگيختن احساسات مذهبی توده های خلق شده وتمسکی بدست دشمنان طبقاتی خلق)دشمنان انقﻼب
پرولتری( می دهد تا با سوء استفاده ازاين موضوع توده های خلق راعليه جنبش انقﻼبی پرولتری
وکمونيستها تحريک کرده وبه جنبش انقﻼبی پرولتری وپيشرفت انقﻼب صدمات جبران ناپذيری وارد
کنند .اين مسئله درموردش نمودی از»چپ روی ،بيماری کودکانه« است خاصتا ً درکشورهای نيمه
فئودالی ونيمه مستعمره ويا نيمه فئودالی ومستعمره وعلی الخصوص درکشورهای اسﻼمی ازجمله
درايران،عربستان ،افغانستان ،پاکستان وازاين قبيل .جنگ با دين ومذهب به منظورنابودی آن ازديد
مبارزه انقﻼبی پرولتری بانابودی بناهای بازتاب دهنده آن درجامعه)جوامع( ممکن است.
»حزب کمونيست ايران) م -ل -م(« درصفحه) (18مانيفست وبرنامه انقﻼب کمونيستی درايران می
نويسد ":سنتزنوين ،کمونيسمی است که دربرابرچند دهه تهاجم بورژوازی قدعلم کرده ،ازدل عظيم ترين
چالش های سياسی وايدئولوژيک بيرون آمده ومتکی بربنيادهای علمی کمونيسم که توسط مارکس
وانگلس پايه ريزی شده وتوسط لنين ومائوبه قله های باﻻترتکامل يافت .کمونيسم با سنتزنوين به يک
تکامل کيفی دست يافته است که آن را کمونيسم نوين می خوانيم ،به طورعينی ،يک خط تمايزحياتی
ميان کمونيسم واقعی وکمونيسم دروغين است ،زيرا بدون آن انقﻼب کمونيستی غيرممکن است".
خوانندگان به اين دومطلب توجه کنند :اين حزب ازيک طرف می گويد که " سنتزنوين ....بربنيادعلمی
کمونيسم که توسط مارکس وانگلس پايه ريزی شده وتوسط لنين ومائوتسه دون به قله های باﻻتری
تکامل يافت"  ،ولی درجای ديگرمی گويد که " :باکمونيسم پيشين نمی توان به آينده ای کمونيستی دست
يافت وبدون» سنتزنوين« نه به درک درست گذشته می رسيم ،نه به ساختن آينده"! آيا اين کمونيسم
پيشين" غيرازکمونيسم مارکس وانگلس ولنين ومائوتسه دون است؟! .رويزيونيسم به گرايشی می گويند
که تحت لوای مارکسيسم مبلغ ايده ها واعمالی است که مستقيما ً خﻼف روح واهداف واصول اساسی
مارکسيسم انقﻼبی وپراتيک اصيل مارکسيست های انقﻼبی می باشد .کائوتسکی با تصديق لفظی
مارکسيسم وسفسطه های آشکار ،مارکسيسم راازروح زنده ای انقﻼبی آن تهی نمود .رويزيونيستها
درلفظ ازقبول ظاهری اصول واحکام اساسی مارکسيسم -لنينيسم ويا مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم دم
می زنند ولی درعمل آن را ازجوهراصلی آن تهی می سازند .دراينجا مﻼحظه می شود که رهبری
»حزب کمونيست ايران) م -ل -م(« ازيکطرف صحبت از" بنياد های علمی کمونيسم مارکس وانگلس
ولنين ومائوتسه دون دارد"؛ ولی ازجانب ديگرمی گويد که":با کمونيسم پيشين نمی توان به آينده
کمونيستی دستيافت"! خﻼف ادعای کاذب اين حزب ،کمونيستهای انقﻼبی جهان خاصتا ًطی بيش
ازچهاردهه اخيردربرابرتهاجم سرمايه داری جهانی وامپرياليسم وارتجاع همدست آن درکشورهای
مختلف جهان قرارداشته اند ومبارزه ايدئولوژيک-سياسی انقﻼبی وهمچنين مبارزه نظامی انقﻼبی
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را)دربرخی ازکشورها( عليه آنها به پيش برده ومی برند .طی چندين سال است که انقﻼب پرولتری
وجنگ انقﻼبی خلق تحت رهبری احزاب کمونيست انقﻼبی)م -ل -م( درکشورهای هند ،پيرو ،فليپين،
ترکيه) کردستان شمالی( وبرخی ديگرنقاط جهان ادامه دارد.احزاب ،سازمان ها وگروه های انقﻼبی
ايدئولوژک-سياسی )م -ل -م( درسطح جهان وجود دارند که »سنتزنوين کمونيسم« وبه
پرولتری باخط
ِ
ادعای حزب کمونيست ايران)م -ل -م(« »مؤلف ومعمارکمونيسم نوين انقﻼبی -باب آواکيان« راقبول
ندارند .باين صورت ازنظررهبری »حزب کمونيست ايران)م -ل -م(«همه اينهابايد »کمونيسم دروغين«
محسوب شوند! اين عقيده ونظربمعنای نفی وانکارصريح حقيقت وجودی تمام تشکل های کمونيستی
انقﻼبی وجنبش های انقﻼبی پرولتری تحت رهبری آن ها درسراسرجهان هست .اين نظروموضع نمود
ديگری ازماهيت رويزيونيستی»سنتزنوين کمونيسم« می باشد که بايد مانند ديگرانواع رويزيونيسم
واپورتونيسم درجهت افشای آن مبارزه ايدئولوژيک-سياسی انقﻼبی را تداوم بخشيد.
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