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  »کمونيسم ونيسم تحت نام « سنتزنويندرکمطلبی تجديد نظر           

  :می گويد باب آواکيان

ازانحطاط   ين کمونيسم» يا «چوکات بندی دوباره  براساس علمی» برای نجات کمونيسم «سنتزنو -
است  ويا نجات کمونيسم وتمديد حيات وتکامل بيشترکمونيسم است ويا سنتزنوين چارچوبی   وسقوط

  برای جلوتررفتن وبهترعمل کرن درمسيرانجام انقالب رهائی نوع بشراست". 

  "سنتزنوين قطعاً کمونيسم راروی يک پايه محکم ترومستحکم تراستوارکرده است." -

که چارچوب تئوريک تکامل يافته تری برای پيشبرد انقالب   " سنتزنوينی ازکمونيسم را پيش گذاشته  -
کمونيستی ارايه می کند". همچنين از" تثبيت کامل ترومحکم ترکمونيسم بريک شالوده ای علمی  

  صحبت دارد". 

"بايد بگويم که سنتزنوين تجسم يک انقالب ديگردرتفکربشراست يعنی ادامه ای انقالبی که برشالوده   -
قرارگرفته است، يعنی همان بنيانی که توسط مارکس به همراه انگلس گذاشته شد.   ای علمی کمونيسم

بيک مفهوم کلی، سنتزنوين درهمان چارچوب اساسی قراردارد اما همزمان جهش کيفی درتکامل  
  . " کمونيسم را دربرمی گيرد 

  " سنتزنوين بيانگرتکامل کيفی درعلم کمونيسم است". -

  . مجدداً ايدئولوژيزه می کند" " سنتزنوين کمونيسم را -

کامل بيشترکمونيسم  " پاسخی همه جانبه برای اين نيازعظيم يعنی نجات کمونيسم وتجديد حيات وت -
  ". ارائه کرده ام

کمونيسم را«دوباره براساس علمی چوکات بندی»    که   مدعی است مطالب فوق باب آواکيان  يکی ازدر
  مائوئيسم)   - لنينيسم    -مارکسيسم (  علم انقالب پرولتریگويا يا    کرده است. اين ادعا به چه مفهوم است؟ 

چوکات بندی  حد اقل  مائوتسه دون  دارای چوکات بندی علمی نبوده ويا  لنين و  تاوانگلس    ازمارکس  
باب    همچنين !  ه «براساس علمی» چوکات بندی کرده است آن رادوبارالزم را نداشته واودرست و   علمی 

مائوئيسم    - لنينيسم  -مارکسيسمکه    م)» مدعی اند   -ل   -ازجمله «حزب کمونيست ايران( مپيروانش  آواکيان و
نجات می  حيات تازه بخشيده و  سنتزنوين» وط» قرارداشته واوآن را ازطريق «انحطاط وسقدروضعيت«

اين ادعا  است.  سنتزنوين» جهش کيفی درتکامل کمونيسم که «  مدعی است باب آواکيان  همچنين    دهد!
وبرای    است.   علمی کمونيسم انقالبیماهيت  خالف ديالکتيک ماترياليستی وازاين قبيل  ديگر  های   وادعا

به خود اين  پرولتری درقرن بيستم،  انقالب های ثبوت حقانيت  اين علم  درتئوری وپراتيک  وپيروزی 
  :  کنيم   می علم مراجعه 

د  پيگير، ماترياليستی ودرست بوجود آورند. آنها بربنيا  تند سيستمی به واقع علمی،مارکس وانگلس توانس
غامض اجتماع وتاريخ وبه ماهيت متضاد  جهان بينی علمی خود، ماترياليسم ديالکتيک توانستند به رموز 

ستم فلسفی خود درباره ای جامعه يعنی ماترياليسم  يابند. مارکس وانگلس درتدوين سي   تکامل جامعه دست 
  ، بلکه آنها ارثيه غنی  ماترياليسم ديالکتيک متکی بودند   وبراصولی نه تنها برجهان بينی علمی  تاريخ 
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به های  وازتمامی هسته های معقول ونکات درست وجن مکاتب قبلی را مورد بررسی نقادانه قراردادند،
يکی مکاتب  گرفتند.سيستم فلسفی مارکس وانگلس درباره ای جامعه، نفی ديالکت مثبت اين مکاتب بهره  

م انقالب  عل .ايجاد کرد وکالً درتفکربشر  مارکسيسم  يک انقالب واقعی  درزمينه علوم اجتماعی   قبلی بود. 
شری توسط مارکس وانگلس پايه گذاری شده  وبه تمام  تکامل معرفت بپرولتری  بمثابه عالی ترين فاز

تکيه شئون  درهمه  علوم  آوردهای  باافشای  دارد.  دست  انقالبی  ارتجاعی  مارکسيسم  فلسفه  ماهيت 
بورژوازی(وتف نظام سرمايه  کربورژوازی وفيليسوفان  نظام مترقی وجاودان  که  رابحيث  برای  داری 

پرولتاريا وخلقهای زحمتکش  نمودند) راه نوين مبارزه طبقاتی  پرولتاريا وسايرزحمتکشان موعظه می  
ا   جهان  استثمارگروستمگروپيروزی  های  وديگرنظام  وامپرياليسم  جهانی  داری  سرمايه  نقالب  عليه 

    را گشود. (سوسياليسم وکمونيسم)اجتماعی

لنينيسم تکامل    - مارکسيسم توسط لنين درعرصه های مختلف غنای علمی بيشتری يافته وبه مارکسيسم
علم  يافت.   منجمله  اين  مختلف  درعرصه های  دون  مائوتسه  توسط  ازآن  سياسیبعد  اقتصاد  ،  فلسفه، 

وبه مارکسي  بيشتری   غنای کيفی نظامی  عرصه  و سوسياليسم علمی   مائوئيسم تکامل    - لنينيسم  - سميافته 
پيروزی انقالب  ازجمله    ئی بزرگ پرولتاريا   انقالب پرولتری درپيروزی انقالب های حقيقت علم    . نمود 

عمرکوتاه  (  ميالدی  1871  درسال کمون   بورژوازی  72که  وتوسط  داشت  فرانسه    روزه  ارتجاعی 
وحشيانه  اروپا  وديگرکشورهای شد)ئی  کبيراکتوب   ،پيروزیسرنگون  ميالدی  1917سال  رانقالب 
پيروزی  ،  وساختمان سوسياليسموتأسيس نظام سوسياليستی  ولتارياديکتاتوری پروايجاد   درروسيه تزاری 

نوين  دموکراتيک  سوسياليستی    انقالب  وبرپائی    وتأسيسوانقالب  پرولتاريا  الب  انقديکتاتوری 
پرولتاريائی  سوسياليستی    درچين   کبيرفرهنگی  واانقالب  ای  توده  دموکراتيک  انقالبهای  وپيروزی 

وپيروان وی    ن  همچنين خالف ادعای باب آواکيا   به ثبوت رسيد.   آلبانی  کشورهای چندی ازجمله  در
اززمان پايه گذاری آن توسط    کمونيسم انقالبی  ؛ با آنکه م)»  -ل  - ايران (م  حزب کمونيست زجمله «ا

کنون  مارک تا  وانگلس  مختلفدرس  باربار  مقاطع  خصمانه تاريخ  حمالت  و   مورد  رويزيونيسم    انواع 
و وامپرياليسم  اپورتونيسم  داری جهانی  استثمارگروستمگرسرمايه  المللی وديگرنظامهای  بين    وارتجاع 

دچار« انحطاط وسقوط» نه شده     وبحرانهای عميقی شده است؛ ليکن هيچگاهی   گرفته ودچارضعف قرار
رطی حدود يکصدوهفتاد وپنج سال  اگ  منحيث يک حقيقت زنده وپويادرحال غناوتکامل بوده وهست.و
جهان وسازمان های    درکشورهای مختلف  زمانهای کمونيستی احزاب وسا  ، ظهورمارکسيسم انقالبیاز

بوسيله انواع رويزيونيسم واشکال اپورتونيسم به انحطاط وسقوط کشيده شده اند    بين المللی کمونيستی  
سو ودولتهای  احزاب  درون  بورژوازی  اينکه  ورويزيونيسم) ويا  ديکتاتوريهای    سياليستی(اپورتونيسم 

،  حاد شورویمنجمله درات  پرولتاريا ونظامهای سوسياليستی رادرکشورهای مختلف جهان درقرن بيستم
انحطاط    نی وآلبا   چين  هرگزبه  اين  ليکن  اند؛  کشانده  وسقوط» بمعنای«وسقوط  های   انحطاط    انديشه 

درمسيرتکامل اش هميشه خط     کمونيستی  بين المللیازجهت ديگرجنبش    .نبوده ونيست کمونيسم انقالبی  
انواع  ی تاکنون ودرمراحل مختلف رهبران  درتاريخ کمونيسم انقالبمستقيم را نه پيموده ويا نمی پيمايد.  

روي وکائوتسکی،جريانهای  ازبرنشتاين  پراچندا  زيونيستی،  انورخوجه،  سيائوپنگ،  دينگ  خروشچف، 
بوده وآن را    »تکامل علم انقالب «نها درجهت  تئوريهای آ  وديگران چنين ادعاهای را کرده اند که گويا

  به چه مفهوم   امجدداً ايدئولوژيزه می کند کمونيسم ر  »سنتزنوين اين  ادعاکه«همچنين  د!  نتکامل می ده
  د   ای ايدئولوژی علمی نبوده است؟، يک ونيم قرن کمونيسم انقالبی دارآيا تاکنون طی بيش از  ! ؟  است 

کی قرارداده نقدعلمی وديالکتيمورد ئولوژی های کهن ماقبل آن رارحاليکه مارکس  تفکروايده ها وايد 
وانقالبی نوين رابميان    لمی وشيوه تفکروايدئولوِژی عافشاکرد وماهيت وخصلت طبقاتی ارتجاعی آنهارا

نها ايدئولوژی  مائوئيسم ت   - لنينيسم  - ايدئولوژی دارای خصلت طبقاتی است. ايدئولوژی مارکسيسم  آورد.
  واقعاً علمی است. 
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د:"... اما درکمونيسم هم مثل همه علوم اين طورنيست که هربارچيزجديدی يادگرفته  می گويباب آواکيان  
ای چيزی که قبالً ثابت حقيقی وصحيح است ساخته    شد به نقطه اول برگردد علم درواقع روی شالوده  

قبالً فکرمی شد ياحدس  چيزی که  بازمی گذارد که حداقل بخشهای از  می شود. اگرچه هميشه اين راه را 
  زده می شد درست است ممکن است غلط باشد. اين ماهيت علم است درهمه علوم...". 

درتضاد قرارميگيرد. اگرباب  واکيان    باب    ی ازنظريه های وموارد ديگر  قبلی   رد ابا مو  اين پراگراف 
ستالين  ومائوتسه  ازجمله ا  رهبران بزرگ پرولتاريای جهان برخی از  مواردی ازاشتباهات روی    آواکيان  

ماهيت علمی  درتوضيح وتفسيرقرارداده است،وياوبررسی  مورد نقد  را    آن ها يا  وانگشت گذاشته    دون
مائوئيسم  ادبی آثارمائوتسه دون ودفاع ازاقتصادی،فلسفی، نظامی وسياسی،،  یايدئولوژيک مسايل  وانقالبی  

مارکسيسم تکاملی  مرحله  وصفی    - منحيث  کارقابل  ا لنينيسم  ازجمله  است  داده  خدمات  ویثرانجام   "
جديد علمی  برشالوده  ازنو  را   علم انقالب پرولتریاو نبايد چنين ادعا کند که گويا  فناناپذيرمائوتسه دون"؛  

نموده  نوين»  از«کمونيسم  ويا صحبت  که   قرارداده  آينده    : وبگويد  به  توان  نمی  پيشين  کمونيسم  با   »
معنا نيست که شخصی ادعا کند    امل علم انقالب پرولتری باينغنابخشيدن  وتک  .! کمونيستی دستيافت»

  ادعامی کند. باب آواکيان چنانکه   « برپايه ای جديد علمی» قرارداده ام!ازنو گويا من اين علم راکه 

حقيقت دوم چيست؟ سنتزنوين کمونيسم، ازنظرروش ورويکرد به فهم وديگرگونی  ": می گويد باب آواکيان  
وکاربرد اين روش ورويکرد درحل تضادها ومشکالت مهم انقالب يک جهش کيفی وقطعی  جامعه بشری  

اين يک حقيقت عينی بود که اگربا     1975درسال  را نمايندگی می کند.  درفرايند تکامل علم کمونيسم
مائو نبودی وخطی که مائوجلوگذاشته بود را قبول نداشتی وبکارنمی بستی کمونيست نبودی. درسال  

با سنتزنوين ورهبری که آن را ارائه کرده است نباشی کمونيست  ن يک حقيقت عينی است که اگراي  2015
  نيستی".  

اعالم کرده وحکم صادرمی    مطلق»  » را «حقيقت کمونيسم   اکيان « سنتزنوينآو  ب با  دراين پراگراف 
اززمان مارکس تا مائو، کمونيسم    کند که" کسی که آن را قبول ندارد، کمونيست نيست. اوعالوه می کند:

رويکرد وروش علمی آن    علمی بوده اما عناصری درآن وجودداشت که با  عمدتاً دررويکرد وروش
  کامالً  يک رويکرد وروش    ...ماترياليسم ديالکتيکی "   باب آواکيان درجايی ديگرمی گويد:  . درتضاد بود 

ی  ت درصور علمی است، درواقع همه جانبه ترين ومنسجم ترين رويکرد وروش علمی است! چرا!....".
به اين مسئله وقوف يافته است وآن را  او ادعای باب آواکيان مبنی براينکه  مسئله ازاين قراراست پس  که  

  چيست؟! درم می شمارد؛ ازخدمات مهم خودش به علم کمونيس

  »: است  کمونيسم علمدرکيفی  «سنتزنوين کمونيسم؛ جهشی تکاملی  :باب آواکيان ادعای ديگر

« سنتزنوين»  ،  و« حزب کمونيست انقالبی امريکا»    » ايران  م)   - ل  - «حزب کمونبست ( م  خالف ادعای 
درعلم کمون نه « تکاملی  انحراف رويزيونيستی است جهش  که  نوشته    که   يسم»  اين    دربخشهای بعدی 

يکم  بزرگترين تفرقه وانشعاب وبحران رادرقرن بيست و يکی ازو (   هرچه بيشتربه آن آشنا خواهی شد 
کمونيستی(  المللی  بين  است   - ل  -مدرجنبش  شده  موجب  المللی    .)م)  بين  کمونيستی  جنبش  درتاريخ 

وسقوط آنها    انقالبی وبه فساد کشاندن ب کمونيست  اپورتونيسم دردرون احزاوظهورانواع رويزيونيسم  
  » جهشنيز« وپيروان او  باب آواکيان  »ادعائی جهش«اين  درماهيت «جهش» های منفی بوده اند وهمه  

  سودمند نمی باشند.  مثبت وهمه جهش ها است. درطبيعت درعرصه های مختلف نيززيان آورمنفی و

درآن دوره هم مانند امروز    مقايسه کرده ومی گويد:"باب آواکيان دوره ای کنونی را با دوره مارکس  
نوين   تئوريک  چارچوب  تدوين  بود.  تئوريک  چارچوب  يک  نيازبه  کمونيستی  جنبش  ساختن  برای 
باايستادن بردوش چارچوب تئوريک بنيان گذاری شده توسط مارکس وتکامل يافته توسط لنين ومائو با  
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ان سرنگون کردن سرمايه داری وتغييرجهان انباشت  جذب دانشی که طبقه  ما، درقرن بيستم درجري
  کرده اند، شدنی است". 

:" سنتزنوين حل کيفی يک تضاد اساسی است  مدعی است که   م)»   - ل  - «حزب کمونيست ايران(مهمچنين
داً علمی  که ازابتدای تکامل کمونيسم تا کنون درآن موجود بوده است: حل تضاد رويکرد وروش بنيا

باب آواکيان با حل  کمونيسم که با چنين رويکرد وروشی مغايرت داشته است.  ی ازکمونيسم با جنبه ها
تضاد  منظر،  اين  ازاين  است.  کرده  مجدد  ريزی  غالب  تر،  علمی  براساس  را  مارکسيسم  چارچوب 

  ذاری چارچوب مارکسيسم است". با کارمارکس دربنيان گ  کاراوقابل مقايسه 

  .روش شناسی درمفهوم مطلق خودبه روش های گفته می شود وسيله شناخت هرعلم است روش شناسی  
  روش های  مناسب روش شناسی هرعلم نيزو ازآنها استفاده می شود علمی  شناخت  يدن به که برای رس 

چراکه اجرای هرقاعده پس ازشناخت آن  آن علم برای شناخت هنجارها وقواعد آن است.   شده   وپذيرفته 
جهت    ،عی خاص موضع گيری، جهت گيری نسبت به موضو  کرد بمعنای روي   قاعده ممکن می گردد.

درتص استراتگيری  سازی وتصميم گيری های  است ژيک  ميم  تاکتيکی  می گويد  و  ويا  ما  به  رويکرد 
ها ونظرگاه ها به پديده های اجتماعی  کدام سوحرکت کنيم.انواع رويکرد   درتنظيم برنامه های خود بايد به

  .وجود دارد 

انقالبی است    کمونيسم  را  مارکسعلم  انگلس  آن  کمک  و  به  مبارزه  کشف  ودرپروسه  کرد  تدوين 
به پديده های اجتماعی  مارکسيسم  آن را رشد وتکامل داد.  انقالبی    کی ودرجريان پراتيک مبارزهايدئولوژي

می  جستجو  عينی  وبراساس واقعيات   دن به حقيقت را ازاين طريق يوطبيعی با نقد ديالکتيکی نگريسته ورس 
توسط مارکس وانگلس به صورت فلسفه ای اجتماعی وبخشی ازجهان بينی  ماترياليسم تاريخی  نمايد.  

فلسفی وپژوهش کننده  ای قوانين عام تحول جامعه تدوين شد. مارکسيسم براساس ماترياليسم ديالکتيک  
مارکسيسم انقالبی هرآنچه ازتفکروايده ها وايدئولوژی های  مسايل را بطورهمه جانبه بررسی می کند.  

انه آنهارا افشا کرده  بود مورد نقد علمی قرارداده وماهيت وخصلت ارتجاعی وعقب گرايکهن ماقبل آن  
توسط مارکس    قالب پرولتری قبل ازکشف علم ان  مترقی، علمی وانقالبی نوين را بميان آورد. وشيوه تفکر

فلسفه   درظلمت  انسانها  ودر وانگلس،  «وافکارارتجاعی  اديان  وخرافات  اوهام  وزمينی    » آسمانیهاله 
نسان  گرفتاربودند. با تکامل نيروهای مؤلده وترقی وتکامل علوم، شيوه تفکرانسان نيزتغييراساسی کرد. ا 

  ، ايده آليزم زيسميراه مبارزه با مکاتب مختلف ايده آليستی، ايده آليسم ذهنی وعينی ومتاف ومترقی ازمتفکر
شيوه ای  حقيقت  قدم پيشرفت تا به کشففلسفی وانواع مکاتب ايده آليستی وديالکتيک ايده آليستی قدم به 

افتخارآن را ازآن خود    بودند که  سوسياليسم علمیمارکس وانگلس بنيانگذاران  يافت ونوين دست   وعلم تفکر
انقالب اين  بشروکردند.  درتاريخ شناخت  بود  انسان  ی  فکری  تکامل  برای  را  اوازخود  شرايط  ونجات 

چگونه ممکن است که رهبران بزرگ پرولتاريای    خت. بيگانگی ورسيدن به خودآگاهی وآزادی آماده سا
  توجه   "رويکرد وروش  تضادمسئله "  به  دون درجريان مبارزات انقالبی شان  جهان ازمارکس تا مائوتسه

مشخص کردن  بفرض باب آواکيان بااد نرسيدند؟! نکرده وبه حل آن نپرداختند؟ ويا به درک حل اين تض
که بتوان اين کارباب آواکيان رابا کارمارکس منحيث  ممکن نيست    ويابه حل آن دستيافته است!  اين تضاد 

که با ب آواکيان «چارچوب مارکسيسم  انست؟ ويااين ادعا  قابل مقايسه د   کمونيسم انقالبیعلم  بنيان گذار
خيال پردازانه است نه  ی ذهنی و اينها گزافه گوئيها است»؟!  کرده    را براساس علمی ترقالب ريزی مجدد 

پرولتاريای  گويا  کمونيسم نوين» کردن به اين مفهوم است که  ادعای «همچنين    . وانقالبی  علمی  واقعيت 
مائوتسه  ولنين و  ازمارکس وانگلسم انقالبی  يکی کمونيسسروکاردارند؛دونوع کمونيسم  ن با  جهان اکنو

کهنه»)  نوين»ودي دون(«کمونيسم  آواکيان گری«کمونيسم  تضادی    ؟! باب  فوق  ديگردرمطلب  ازجهت 
:" چارچوب تئوريک  توسط مارکس  يکطرف می گويد که ازباب آواکيان    وجود دارد: باين عبارت که
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که پرولتاريا درقرن بيستم    نشی وبا جذب دا  ه بنيان گذاری شده وتوسط لنين ومائوتسه دون تکامل يافت
يشتريافته است. ثانياً می  يرجهان غنای بدرجريان مبارزات انقالبی برای سرنگونی سرمايه داری وتغي 

چارچوب  گويد  بردوش  ايستادن  با  است  تئوريک  چارچوب  نيازبيک  مارکس  دوره  مانند  امروزهم   :
نيازاست.  مارکس  توسط  شده  گذاری  بنيان  که  تئوريک  ديگرگفته می شود  آواکيان     : ودرجای  باب   "

  جهان   کمونيستهای انقالبی و  . اهای واهی اند ها ادعايناست.مارکسيسم رابرپايه های علمی اش بازنهاده  
  راافشاکنند. رويزيونيستی  ات اين انحراف ماهيت  م)  - ل - مپرولتری( تابا اتکاء به علم انقالب   د وظيفه دارن

يکی ازنقدها درعرصه ای تئوری وفلسفه متوجه ادعای " اجتناب ناپذيری"    باب آواکيان مدعی است که:" 
درميان کمونيست ها، گذارسرمايه  کمونيسم است. کمونيسم نوين تأکيد می کند که برخالف تصورات رايج  

داری به کمونيسم جبرتاريخ نيست. اگرانقالب کمونيستی صورت نگيرد، آن هم درنهايت درسطح جهان،  
  ونيستی وجود نخواهد داشت....". آينده ای کم 

امری محتوم و" اجتناب ناپذير"    که ادعا شده   باين شکلرا    اجتماعی  بنيادی   تحوالت   کمونيستهای انقالبی 
  پرولتری   انديشه های انقالبی(عينی ونقش قاطع عامل ذهنی    عوامل اين امربه نقش تعيين کننده    می دانند.ن
آگاهانه  و دارد. وسايرزحمتکشانپرولتارياانقالبی  مبارزه  بستگی  ای    محرک   )  مبارزه  تاريخ،  واقعی 

:" پيکارطبقاتی ضرورتاً به ديکتاتوری پرولتاريا می  مارکس می گويد   .است   پرولتاريا  ی انقالبیطبقات
ويدماير")، به "  انديشه    انجامد( نوشته مارکس  پيکارطبقاتی پرولتاريا تحت رهبری  منظورمارکس 

هم فنای بورژوازی وهم پيروزی پرولتاريا غيرقابل  مارکس می گويد:"  همچنين    سوسياليسم علمی است. 
کمونيستهای انقالبی به اين باوراند که: کمونيسم، جامعه بی طبقه وبدون استثماروستم،    "....اجتناب است

ورهبری حزب انقالبی    انقالبی  های   آگاهانه ساخته شود يعنی ازطريق انقالب آن باتئوریتنها می تواند  
معنای  وجود پرولتاريا.  به  بشری  جامعه  ودرتاريخ  اجتماعی  درروندهای  قانونمندی 

    « جبرتاريخ» جبرتاريخی» مربوط به سيرتکامل تاريخی است.«  نيست.  تقديرگرائی)(جبرگرائی،فاتاليزم
به معنای آن که نيازی به عمل آگاهانه ای انسان نيست، چون قانون عينی خود به خودی عمل می کند  

ی اجتماعی،  وراه خود را می گشايد، نبايد فهميد. چنين درکی از«جبرتاريخ» وازقانونمندی وروندها 
  ه ها وآگاهی ونقش انديش  را ازنظردورداشته راکه ديالکتيک عوامل عينی وذهنی  زيضدمارکسيستی است؛  

اين تزماترياليسم    پرولتری رانفی می کند.  ورهبری حزب انقالبی    پرولتاريا   ومبارزه انقالبی   انقالبی
تاريخی بيان واقعی تاريخ جوامع انسانی است". وظيفه همه کمونيستهای انقالبی است تا براساس اين  

اي  درجهت   برخوردعلمی وسازمانترويج  انقالبی  کمونيسم  پرولتاريا  دهی  دئولوژی  مبارزه 
درراه سرنگونی سرمايه داری جهانی  م)    -ل  - مجاد وتحکيم حزب کمونيست انقالبی(وسايرزحمتکشان واي 

اجتناب نا  مبارزه کنند.وامپرياليسم وديگرنظام های استثمارگروستمگروپيروزی سوسياليسم وکمونيسم  
اليستی ازقوانين عينی تکامل جامعه  ناگزيری انقالب سوسي  پذيری  خارج ازقانونمندی عينی تکامل نيست. 

طع ومحمل های مادی اساسی،  اودرمق  به طورکلی  وازتضادهای جامعه سرمايه داری ناشی می شود.
وخصلت   تکامل  سطح  با  توليدی  مناسبات  تطابق  عينی  قانون  ازعمل  سوسياليستی  انقالب  ضرورت 

به  ی» درپيروزی انقالب پرولتری راپذيراجتناب ناکمونيستهای انقالبی«  نيروهای مؤلده ناشی می شود.
پرولتری     تقديرگرايانه» مفهوم« انقالب  پيروزی  دورنمای  رادرباره  آن  بلکه  کنند؛  نمی  درک 

  تحت رهبری خلقهای زحمتکش  پرولتاريا وساير  مبارزه انقالبیمفروضی که درآن   (کشورهای)درکشور
واين بيانگراطمينان  کمونيستها وپرولتاريای    برند.، بکارمی  م) جريان دارد   -ل   - محزب انقالبی پرولتری(

است.   شان  انقالب  ازپيروزی  جريان انقالبی   که  ای    وآنهم  کننده  تعيين  مرحله  به  پرولتری  انقالب 
  ازپيروزی رسيده باشد. 
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مارکس اجتناب ناپذيری تحول جامعه ای سرمايه داری به جامعه ای سوسياليستی را کامالً ومنحصراً  
:" انحصاروسلطه  مارکس وانگلس می گويند تصادی حرکت جامعه ای معاصراستنتاج می کند.ازقانون اق

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.  

ين پوسته درهم می شکند. ناقوس مرگ مالکيت خصوصی سرمايه داری به صدادرمی آيد. ازآنها که  ا
وفلسفه ای علمی  گفته ای بنيان گذاران علم انقالب  اين    سلب مالکيت کرده اند سلب مالکيت می شود". 

سوسياليستی را روشن  محمل اساسی ومادی ناگزيری انقالب  وماترياليسم ديالکتيک    ماترياليسم تاريخی  
وبلوغ اين  ولی ضرورت وامکان تاريخی انجام انقالب سوسياليستی، تنها به وجود اين محمل ها می کند.

به صورت واقعيت    سرمايه داری وابسته نيست.   درجه ای رشد  انقالب سوسياليستی زمانی  ناگزيری 
، همچنين  درجامعه مفروض آماده شده باشد   ط عينی وذهنی انقالب وشراي  گوناگون   درمی آيد که عوامل

يرومند ومصمم به انجام انقالب، طبقه کارگرمتحد  ی آگاه ونوجود نيروی اجتماعی وسياسی وباندازه کاف
تشديد تضادهای طبقاتی جامعه،    همچنين  ، م)  -ل  - ومتشکل تحت رهبری يک حزب کمونيست انقالبی( م 

اريا می تواند ازطريق  پرولت  ؛که شئون مختلف نظام راازسرتاپا فراگرفته باشد همه جانبه  بحران  وجود  
قي  قهرانقالبی،  داری ازطريق  انقالبی خلق درکشورهای سرمايه  وتداوم جنگ  نظام سرمايه    ام شهری 

را امپرياليستی  ونظام  سرنگو داری  کرده  رابنانهادهن  وديکتاتوری    سوسياليستی 
يا  کشورهای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره و ودرکشورهای تحت سلطه امپرياليسم(پرولتارياراايجادکنند.
سلطه  وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورحاکميت  ازطريق جنگ انقالبی خلق    ره)منيمه فئودالی ومستع

سياسیبرانداخته  را  امپرياليسم  نوين    ونظام  رهبری    وديکتاتوری دموکراتيک  تحت  انقالبی  طبقات 
نظام سوسياليستی وپرولتاريارا  تشکيل  درجهت  را  ،  پرولتاريا  ديکتاتوری ايجاد  برقرارساخته ومبارزه 

  به پيش می برد. ساختمان سوسياليسم وجامعه بدون طبقه(کمونيسم)  

که جامعه بشری باالجباربه سوی  تفکرقدرگرايانه(ئوتسه دون دارای  ما  :"باب آواکيان مدعی است که
مائوتسه دون اين مطلب را بارهاتکرارکرده    خالف اين ادعا  درحاليکه.  "کمونيسم می رود) می باشد 

وتدوين    وکشف    سوسياليسم!"،يا    است  که هنوز نمی دانيم "کی برکی پيروزمی شود، سرمايه داری  
وبرپائی    تاريا" ويا "تداوم مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم"ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتئوری"

گرايانه»  قدرتفکر«  بوضوح می رساند که مائوتسه دون،    انقالب کبيرفرهنگی پرولتاريائی برای يکدهه 
همچنين درنامه کميته مرکزی حزب کمونيست چين به    کمونيسم نداشته است. سوسياليسم و  درپيروزی

درسال    « شوروی  اتحاد  کمونيست  «حزب  مرکزی  است   1963کميته  آمده  درکشورهای    :" چنين 
گرددسوسياليستی   پيروزمی  برديگری  يک  کدام  داری  وسرمايه  سوسياليسم  که  مسئله  تنها  ،  اين 

مبارزه بين دوراه  سوسياليستی وکاپيتاليستی  درجريان دوران طوالنی تاريخی ميتواند تدريجاً حل شود.  
  يک دوران کامل تاريخی را دربرمی گيرد...". 

متهم کرده  ازی نيزمارکسيسم را به جبرگرائی  ايدئولوگهای بورژوغيرازباب آواکيان  ند که  ا گفته نما ن
دانسته ومی گويند    سوسيال دموکراتيک    " جبرگرائی را خصلت برجسته انديشه مارکسيستیاند: چنانکه  

برای توصيف قوانين  محتوم" ناگزير"يا"ه"ازواژيزدرنوشته های عام فهم خود،که مارکس درسرمايه، ون 
دادند استفاده می کرد. ونيزمی داری می  انگلس    گويند که  تغييراقتصادی که خبرازفروپاشی سرمايه 

  فرهنگ انديشه های سياسی)". ت باوری" بود(را" ضروخصوصاً معتاد به استفاده ازواژه" جبرانگاری" ي 

وسياست پرولتاريا درعصرسرمايه داری    ايدئولوژی وتئوری  :" اگرمارکسيسم درجايی ديگرمی خوانيم  
بايد   را  مائوئيسم  بود؛  پرولتری  وانقالبات  عصرامپرياليسم  مارکسيسم  اگرلنينيسم  بود،  آزاد  رقابت 
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ای مائوئيسم مبارزه طبقاتی درسوسياليسم    مؤلفه همترين  مارکسيسم عصرسوسياليسم به حساب آورد. م
  وتئوری ديکتاتوری پرولتاريااست". 

دوران گذاربه کمونيسم  ،مرحله اول کمونيسم    پرولتری است.سوسياليسم  ياليسم وانقالب عصرامپرعصر،
اليستی   ينظام های سوس . حتی با موجوديت  برجهان تسلط دارد سرمايه داری جهانی وامپرياليسم    .است 

  در يک ثلث  کره زمين   دهه پنجاه قرن بيستم نفوس    نيمه اول   ونظام های دموکراتيک توده ای که  تا 
دود هفتاد درصد جهان  امپرياليسم برحوکراتيک توده ای زندگی می کردند، وسوسياليستی ودم  نظام های

ودندارد؛ چگونه می توان  که ديگرهيچ نظام سوسياليستی درجهان وج   1976بعد ازسال  تسلط داشت.  
مارکسيسم  مائوئيسم ت؟داشعصرسوسياليسم"از"صحبت   تکاملی  مرحله  لنينيسم  -منحيث 

تئوری های انقالبی آن  بوجود آمد و  توسط رفيق مائوتسه دون    صرامپرياليسم وانقالبات پرولتریعدر
وانقالب کبيرفرهنگی  انقالب  دموکراتيک نوين وانقالب سوسياليستی  درانقالبی    مبارزه   پراتيکدرجريان  

را    ب پرولتری  علم انقال مائوتسه دون  .ند وغنايافت   صحت خودرا به ثبوت رسانده   پرولتاريائی  درچين
مختلف  های  و   درعرصه  مارکسيسمغنابخشيده  داد.-لنينيسم-به  تکامل    وکماکان مائوئيسم 

وانقالب  است.    عصرعصرامپرياليسم  جهانپرولتری  پرولتاريای  بزرگ  واستالين ورهبران  لنين   ،  
  . ناميدند پرولتری  عصرامپرياليسم وانقالب عصررازاين  نيمائوتسه دون و

آواکيان    درتحوالت    که نظردارد  باب  کننده  تعيين  عامل  وکلی،  نهائی  مفهوم  دريک  جهانی،  عرصه 
هرکشوراست. همچنين واقعيت عينی( تعيين کننده بودن عرصه جهلنی) شالوده انترناسيوناليسم پرولتری  

درجريان    را تشکيل می دهد. ونتيجه می گيرد که اين واقعيت بررهيافتها ورويکردهای هرحزب انقالبی
:" جهتگيری استراتژيک تقويت انقالب  می گويد    انقالب درکشورخود تأثيرمی گذارد. باب آواکيان   هدايت 

) کتاب  186باب آواکيان درصفحه(.  رسوسياليستی درخود وبرای خوداست" جهانی مهم ترازحفظ کشو
به  ای برای تغييرهستند اما آن کشور  پايه .... تضادهای درونی يک کشور" يسد:می نو  »کمونيسم نوين«

دنيای گسترده   اين  درونی  ترمحسوب می شود وتضادهای  گسترده  دنيای  ازيک  نوبه ای خود بخشی 
.... اما مشکل  ترهستند که درتحليل نهائی تعيين کننده تراند، حتی برای آنچه درکشورمعين اتفاق افتاد.

  . "ا بايد بگونه ای ديگری به کاربرد دهای درونی راين جاست که درعصرسرمايه داری امپرياليستی، تضا
  اجتماعی کشورهای    -اقتصادی ياليسم ازطريق نفوذ خود درساختار: امپرواکيان می گويد ب آ همچنين با

مستعمره ونيمه مستعمره يک بخش ذاتی اين ساختارشده واين تضاد درجهان بطورکلی يک تضاد داخلی  
  است". 

ک بين المللی  يک محربا ظهورامپرياليسم ، رسراشيب" می نويسد:"...  ريموند لوتا درکتاب" امريکا د 
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  

گيری های باب آواکيان دارای معانی متودولوژيک    هالمللی  دارد، معنای عميق تری داده است. نتيج بين  
است. عميق  بيش  وسياسی  واحد،  کل  يک  مثابه  به  جهانی  تحوالت  کلی،  معنای  دريک  تحوالت  از" 

معين  قالبی وغيره يک کشورل مبارزه طبقاتی( وملی)، شکل گيری اوضاع انکشورهای معين، در تکام
تعيين   هستند.  کننده  تحول( تعيين  شرط  بعنوان  فقط   نه  اساس  علت  کننده  عنوان  به  بلکه  خارجی) 

امپرياليسمتحول(  ازپيدايش  پيش  داخلی)....  بورژوازی(   - علت  جامعه  ازاينکه  پيش  تی  ار يابعبيا 
کلی دريک روند واحد به هم  وتحوالت کليه جوامع جهان به طور  عصربورژوايی) درجهان مسلط شد 

ويژگی خود، تضاد خاص    سته شوند چنين نبود.... مثالً چين( يا امريکا، يا هرکشورديگر) دارای پيو
خودهستند ودريک چارچوب بقيه جهان( ومبارزه وتغييراتی که درآن رخ می دهد) نسبت به چين( يا  

يه کشورهای گيتی بخش های  اما درچارچوبی ديگر، چين، امريکا وبق  امريکا وغيره) خارجی است.
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جامعه بشری) را تشکيل می دهند که به مثابه يک کل واحد دارای تضاد وتحوالت داخلی خويش  ازهمان( 
است که به طورکلی توسط تضاد اساسی عصربورژوائی يعنی تضاد بين توليد اجتماعی شده وتملک  

نمی توان گفت که هرکشورجهان وتحوالت درون  آن هميشه بخشی    خصوصی، تعيين می شوند....
  بوده است....".  - ن روابطوتحوالت درون آ  - وروابط جهانی  انازجه

نفوذ وسلطه سرمايه داری جهانی وامپرياليسم بر  خالف نظرباب آواکيان      - ساختاراقتصادیبا وجود 
مستکشورها اجتماعی  و  سياسی  ونيمه  فئودالی  نيمه  اساسی    ومستعمره   عمره ی  تضاد  واهميت  ونقش 

درتحوالت    اساسی عصر)توليد اجتماعی شده وتملک خصوصی منحيث تضاد   تضاد بين عصربورژوائی( 
کشورها؛ اين  کشورها    اجتماعی  پديده  دراين  يک  شدهامپرياليسم  محسوب  خلق   خارجی  وتضاد 

اين کشورها    ومبارزه      باامپرياليسم آنخلقهای  ويا    درجهت   عليه  سياسی  اقتصادی  دفاع  قطع سلطه 
عليه امپرياليسم    ها   خلق  ات ميهن پرستانه احساسروحيه واست.  حق حاکميت ملی ووآزادی    استقالل از

مستقيماً دراين  درشرايطی که امپرياليسم    درجنبشهای آزادی بخش ملی (   واستعمارمنحيث انگيزه قوی
  مضمون بخشی از  می گردد)تشديد منحيث تضاد عمده کند تضاد ملی خلق با امپرياليسم  کشورها مداخله  

و  مبارزه درطبقاتی  ملیملی  نوين)(دموکراتيک-انقالب  دموکراتيک  راتشکيل  کشورهادراين  انقالب 
دراتحاد  و  رسپردگی به امپرياليسم دارند وس  اتکاءاستثمارگروستمگردراين جوامع  طبقات ارتجاعی  .دهد مي
طلبانه امپرياليسم  کمک  و حق  خلق    مبارزات  های  کنند.توده  می  ديگرراسرکوب  می  ازجهت  سعی 

کننده تبليغات  با کنند  رامنحيث   گمراه  شان کشور  دوست»«امپرياليسم  بزنند؛  (کشورهای)    درحاليکه   جا 
ناپذيرتوده های  خصم آشتی  اين کشورها بوده و طبقات ارتجاعی حاکم دردوست وحامی  فقط   امپرياليسم 

می باشد وطبقات خلق تضاد آشتی ناپذيری با طبقات ارتجاعی    درسراسرجهان   دراين کشورها و   خلق
    دارند.منحيث دشمن خارجی وامپرياليسم منحيث دشمن داخلی فئودال وکمپرادور

گويد:"   می  دون  تضاد عمده  مائوتسه  بين  رابطه  مانند چين  نيمه مستعمره  وتضادهای  درکشورهای 
غيرعمده تصوير بغرنجی بدست می دهد. موقعيکه امپرياليسم عليه چنين کشوری به جنگ تجاوزکارانه  

قتاً برای  اچيزی خاين به ملت، می توانند مؤ دست می زند، طبقات مختلف آن کشور، باستثنای مشت ن
اليسم واين کشوربه  جنگ ملی عليه امپرياليسم با يکديگرمتحد شوند. درچنين صورتی تضاد بين امپري

تضاد عمده مبدل می شود وتمام تضادهای موجود درميان طبقات مختلف( منجمله تضاد عمده يعنی  
  " تضاد بين نظام فئودالی وتوده های مردم) مؤقتاً به رديف دوم می روند وجنبه تبعی بخود می گيرند.

گويد  می  دون  مائوتسه  بن:" همچنين  داخلی  انقالبی  جنگ  رشد  که  درصورتيکه  گيرد  صورت  حوی 
امپرياليسم برای حفظ    بافتد، اساس بخطرداخلی ازارتجاع    – موجوديت امپرياليسم ودست نشاندگانش  

سلطه خويش اغلب به شيوه های ديگری متشبث می شود: يا سعی می کند جبهه انقالب راازدرون  
اعزام می دارد درچنين موقعی  متالشی سازد ويا برای کمک به ارتجاع داخلی مستقيماً نيروهای مسلح  

دريک قطب وتوده های عظيم مردم درقطب ديگرقرارمی   ازداخل علناً  وارتجاع  ازخارج  امپرياليسم 
ويا    - گيرند ديگراست  تضادهای  رشد  کننده  تعيين  که  دهد  می  تشکيل  را  عمده  تضاد  همان  واين 

  دررشدآنها تأثيرمی گذارد". 

پرولتری درکشورهای    ات زانقالبادارند)زمانيکه وجود (يستیکمک وپشتيبانی کشورويا کشورهای سوسيال
؛ ليکن به لحاظ    خارجی حايزاهميت فراوان است وعامل  شرط    منحيث ديگر، کمک انترناسيوناليستی  

درپيروزی انقالب پرولتری نقش  با درنظرداشت عوامل وشرايط مشخص هرکشورعينی وديالکتيکی  
را  داخلی  تعيين کننده  انترناسيوناليسم  عرصه  به  دادن  بها  کم  مفهوم  امربه  کند.اين  ايفا می  هرانقالبی 

اصل يک  منحيث  است..نيست   کمونيستی  پرولتری  المللی  بين  جنبش  يک  پرولتری  کمونيسم  انقالب 
است.  بخدرهرکشور جهانی  پرولتری  ازانقالب  منافع  شی  جهان  زحمتکش  وسايرخلقهای  پرولتاريا 
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سرمايه داری جهانی وامپرياليسم  (دشمنان) مشترک هستند دارای دشمن(ن  همچني دارند وواهداف مشترک  
متقابلوهمباتحاد ازهمينجالزوم  وارتجاع). وپشتيبانی  جهان  پرولتاريا ستگی  وسايرزحمتکشان 

جهتگيری استراتژيک  درمورد  ناشی می شود.  وسرنگونی آنها  درامرمبارزه عليه امپرياليسم وارتجاع 
  مهم است وهم حفظ کشورسوسياليستی. البته   هم تقويت انقالب جهانی  اصوالً :  درتقويت انقالب جهانی

» خود» کشورسوسياليستی  وبرای  است    که   کمونيسم امرمغايربا    درخود  جهانی  جنبش  اصل  ويک 
درشرايط تسلط سرمايه  داری جهانی وامپرياليسم حفظ    . انترناسيوناليسم پرولتری می باشد   کمونيستی

جنبشهای انقالبی    انقالب جهانی،   پيشرفت   کمک به    کشورسوسياليستی منحيث دژانقالب جهانی برای 
باب آواکيان درجايی ديگرمی گويد:"    است. زيادی  پرولتری وجنبشهای آزادی بخش ملی حايزاهميت  

  وظيفه اصلی ازکف ندادن قدرت سياسی است". 

خصلت طبقاتی ندارد. حقيقت يک مقوله عينی است وبه  :" حقيقت  مقوله حقيقت   ب آواکيان درباره بانظر
وروش علمی کمونيسم اگربه درستی  ديدگاه    ديدگاه طبقاتی کسی که درجستجوی آن است وابسته نيست.

وبکاربسته شود، يعنی بمثابه يک علم زنده ونه دگم همه جانبه ترين وسيله به رسيدن    دردست گرفته شود 
اودرجايی    دهد. اما اين فرق می کند که بگوييم حقيقت خصلت طبقاتی دارد...".به حقيقت را به دست می  

:ازطريق ايدئولوژی (حتی ايدئولوِژی پرولتری) نمی  می گويد رمورد تفاوت بين ايدئولوژی وعلم  د ديگر
يافت، برای اين کارروش علمی الزم است. حتی علم کمونيسم که علمی جانب    توان به حقيقت دست 

همچنين می    تی خودراازجانبداربودن کسب نمی کند بلکه ازعلمی بودن کسب می کند". داراست، درس
اشتباه است، اين که يک استدالل، تئوری يا گزاره صحيح است    خصلت طبقاتی حقيقت»گويد: دفاع از«

ونه توسط موضع يا    اق يا عدم انطباق با واقعيت عينی تعيين می شود ی انطبيا نا صحيح فقط برمبنا
مثالًروشنفکرانی را که خاستگاه طبقاتی غيرپرولتری    . رائه می کند بينی طبقاتی کسی که آن را اجهان  

  . دارند جلب می کنيم تا علم انقالب را فراگيرند ودرانقالب پرولتری شرکت کنند"

  طبقات ارتجاعی ،  ازآنجايکه حقيقت مقوله مجرد نيست ولی  طبقاتی ندارد.  خصلت    بالذات   حقيقت مقوله  
ايدئولوژی  . (نگاه می کنند وحقيقت    ايدئولوژی طبقاتی خودشان به پديده های عينی واجتماعی   برمبنای 

ها   ومکتب  برآن  ها  فکری  ازجنبه  ايدئولوژی  که  ای  وپايه  گاه  وتکيه  هستند  ها  بينی  جهان  زاده 
ی افراد نايدئولوژی وجهان بي رعلوم طبيعی  د   کشف حقايق علمی مورد  رد   .استواراست، جهان بينی است)

دارنده ندارد. اما درعلوم اجتماعی که به منافع طبقاتی اين افراد زدرجستجوی کشف حقايق علمی تأثيربا
يکی  ز يدارد که جهان بينی های ارتجاعی( متافتاريخ علوم مثالهای زيادی  ربط دارد، مسئله متفاوت است.  

برای صدها سال  ومساجد  انکارکرده وحتی کليسا  واجتماعی    درعلوم طبيعی ومذهبی) حقايق علمی را
هی که منافی اراده واحکام «  با اين استدالل وا   شده اند   خاصتاٌ علوم طبيعی  مانع ترقی وپيشرفت علوم 

به پديده    وبرخوردهای طبقات ارتجاعی ها    ها وارزيابی   لتحلي  مالحظه می شودکهبوضوح  » است.  الهی
کرده وحقايق  رامسخ    وواقعيتهای عينی    ند نيست  ی واقعيتهای عينمنطبق با    مسايل وقضاياهای مختلف و
بادروغ  هرساعت وهرروز   درکشورهای مختلف جهانطبقات ارتجاعی    انکارمی کنند.يا  را تحريف و

تحت سلطه ای شان  طريق رسانه های جمعی  وتکرارآنها از   های واهیاری وافسانه سازيپردازی، جعلک
مسخ کرده وحقايق را تحريف    واقعيتها را   درجهت گمراه کردن توده های خلق  درسطح گسترده ای  

کنند.و خاستگاه  د افرا  همچنين انکارمی  خلق با  وديگرطبقات  پرولتاريا  بينی    تنها  طبقاتی  درپرتوجهان 
می توانند به کشف حقيقت  د روش علمی ماترياليسم ديالکتيک  وبکاربر  علمی وانقالبی   آگاهی پرولتری و

توانند   . برسند  می  بينی علمی وبه کمک علم  با جهان  انسانها  دستيابند.   به  زيرا  باين صورت     حقيقت 
  .فاقد خصلت طبقاتی نيست  علوم اجتماعی حقيقت رخاصتاً د 
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ازقانون تکامل عالم وجودداشته  مائوتسه دون می گويد:" درتاريخ شناخت بشرهمواره   دوبرداشت 
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  
دست آوردهای دانش وتکنيک وپراتيک  ديالکتيک  براساس    دارد منعکس می کند. ماترياليسم  عينی وجود 

ت ذهنی است وبستگی  ليکن فالسفه ايده آليست معتقداند که حقيق حقيقت عينی است.    انسانی برآنست که
  يعنی انسان خود حقيقی بودن معلومات خويش را تعيين می کند.  به انسان دارد،

واراده ای اووابسته نيست انسان حقيقت را خلق نمی کند.  :" حقيقت عينی به انسان  لنين می گويد 
  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  
  بايددرپراتيک حقيقت را ثابت کند". :" انسان معيارحقيقت است. ليکن مارکس می گويد 

لنين می گويد": هيچ علم اجتماعی« بی غرضی» نمی تواند وجود داشته باشد. بهرتقديرتمام علم   
ی را اعالم  کسيسم عليه اين بردگی جنگ بی امانوليبرال مدافع بردگی مزدوری است ومار    فرمايشی 

است علم  .نموده  مزدوری  بردگی  ای  درجامعه  لوحی  انتظاراينکه  ساده  باشد  داشته  وجود  بيغرض 
سفيهانه ودرحکم اين است که درمسئله ای مربوط به بافزايش دستمزد کارگران وتقليل سود سرمايه،  

  ازکارخانه داران انتظار بيغرضی داشته باشيم". 

لنين می گويد: ای هندسی هم با منافع افراد    ی معروفی است که اگرقضايای بديهی" گفته اهمچنين 
برخوردمی نمود، محققاً آن را رد می کردند. تئوری های علوم طبيعی که با موهومات کهنه ای  يزدان  

....  شناسی برخورد می کرد هميشه موجب يک مبارزه ای کامالً سبعانه ای شده وهنوزهم می شود 
ف پروفيسورهای فرمايشی برای تحميق  درباره ای علم وفلسفه ای بورژوازی که بطور فرمايشی ازطر 

طبقات ثروتمند وبرای « برانگيختن» آنان عليه دشمنان خارجی وداخلی تعليم داده می    انتيپ جوان
  شود حاجتی به تذکرنيست...". 

وکمتربا    قوانين طبيعت را کشف می کند. علوم طبيعی بخودی خود خصلت طبقاتی ندارند.   علوم طبيعی
  به شيوه ای توليد خاصی نيست.   زائيده ومربوط   کشف قوانين علوم طبيعی   می کند.منافع طبقات برخورد  

اماتفسيرها وتحليل های که برپايه ای آن ها انجام می شود وبرداشتهای که ازآنها صورت می گيرد می  
وجزئی   درآيد  طبقات  درخدمت  علوم  تواند  علوم،  دوم  ای  رشته  شماررود.  به  وروبنا  ازايدئولوژی 

ومستقيماً بامناسبات توليدی  جهات مختلف زندگی جامعه وقوانين تکامل آن را مطالعه می کنند    اجتماعی 
اجتماعی طوترکيب طب نگری ونقش  وآينده  دارند.بقات  قاتی  ارتباط  ها  خدمت علوم  اين رواز  وگروه 

زئی ازايدئولوژی محسوب می  اجتماعی به منافع طبقات وبه امرتکامل اجتماع مستقيم است. اين ها ج
که به منافع آنها درتضاد  مربوط به علوم اجتماعی را تا جايگردند. طبقات وگروه های ارتجاعی حقايق   

علمی يافتند  م، پايه تئوريک وفلسفی تا به آخر علوم اجتماعی با پيدايش مارکسيسقرارنگيرد قبول دارند.  
  طبقات   ازتعلق    اگرشخصی   . ماترياليسم تاريخی) 332-331( صفحات  که همان ماترياليسم ديالکتيک است 

اين  ن را پذيرفت وبايد آ  حقيقت علمی ای را کشف کند که درانطباق با واقعيت عينی باشد،ارتجاعی  
مقوله  «اينکه    مطلق ساختن  بدون هيچگونه توضيحی و  ليکن مسئله ربطی به جايگاه طبقاتی اوندارد.  

.  است انب باب آواکيان نادرست  ازجهردورشته علوم طبيعی وعلوم اجتماعی  درحقيقت طبقاتی نيست»  
بهمين    . صحت ندارد براين مسئله نيز  تأکيد آجيت بطوريکجانبهمی دهد؛قراريکه باب آواکيان تذکر  همچنين 

" مارکس روشن بينی  م:می خواني   49قی صفحه  رواله درج " مجله خطوط تمايز" درپا  رابطه درمق
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را ازدست پيروانش نجات داد چراکه آنان داشتند اين روشن بينی هارا به علت همخوان  های ريکاردو
اوحقايق    مثالً درآثارريکاردو وامثال   نبودن با تئوری های اقتصادی ايدئولوژی زده شان دورمی ريختند  

توسط طبقات  ديگررابايد  حقايق علمی  علمی  درعلم اقتصادويا ديگرعلوم  وجوددارد؛   کشف شده 
    " .برسميت شناخت وازآن دفاع کرد 

  حقايق علمی کشف شده توسط عناصری  "مطلب  وبا  شکل نادرست  وگمراه کننده است بيان اين مطلب باين  
  وامثال اورا نمی شود بجای وريکاردو نمی شود بجای طبقه گذاشت.  را  "  طبقات ارتجاعیبا خاستگاه  

  را برسميت شناخت وپذيرفت. بورژوازی   طبقه بورژوازی گذاشت و

اما  وتجسس است با علم يکی نيست.والزم آگاهی  :" فلسفه يک شکل برحق  نظرباب آواکيان درباره فلسفه
  فلسفه نهايتاً" نمی تواندازعلم جداباشد"  که  درجايی ديگراصراربراين می کند 

آواکيان  علم  باب  درباره  فلسفه مارکسيست   ی بگونه روشن  درحاليکه  کند.  نمی  فلسفه صحبت  ،  بودن 
علوم درتماس وارتباط نزديک  وبرپايه ای دست آوردهای علوم بناشده وبا    ماترياليسم ديالکتيک علم است  

فلسفه مارکسيست دست آوردها ونتايج علوم رابراساس فلسفه ای مادی وبا اسلوب ديالکتيک تحليل  است.  
  ويک سيمای همه جانبه علمی ازجهان عرضه می دارد. فلسفه مارکسيست  وعلوم   می کند، تعميم می دهد 

کنند  می  تکميل  همديگراند.  يکديگررا  وملزوم  نيست،  والزم  علوم  مافوق  مارکسيست  علمی  فلسفه 
است. طبقاتی    فلسفهدرکنارعلوم  خصلت  مارکسيست  فلسفه  است.  علمی  جهانبينی  يک  مارکسيست 

دارد   نمی پوشاند وبا صراحت خودرا ماترياليسم تاريخی يک علم    .جنبه ای طبقاتی خودرا اعالم می 
فلسفی درباره ای رابطه  بين هستی اجتماعی وآگاهی اجتماعی ، درباره ای عام ترين قوانين وقوای  

  ( ماترياليسم تاريخی). محرکه  تکامل جامعه بشری ومقوالت اساسی آن است.

" پرولترها وديگرانی که به صفوف  می خوانيم:"  مايز خطوط ت") مقاله تحت عنوان  26-25درصفحه(  
بپيون کمونيستی  دانشانقالب  کسب  بايد  وبه    دند  تغييردهند  ايدئولوژيک  تحول  وخودرادرفرايند  کنند 

:" ما برای رهائی نوع  باب آواکيان درکتاب " کمونيسم نوين" می گويد   رهاکنندگان نوع بشرتبديل کنند".
روبروهستيم؛ اول    امروزما با دوحقيقت   همين کتاب می خوانيم:  115رصفحه  د   " بشرانقالب می کنيم.

وکمونيسم   انقالب  نيازبه  بشرواقعاً  نوع  کل  ونهايتاً  بشری  ای  ستمديده  ای  توده  بشر،  نوع  که  اين 
:" پرولتاريا فقط با رهاکردن کل بشريت است  ذکرکرده است   را  اين گفته مارکس )  223درصفحه(دارند".
  تواند خودرا رهاکند، به عبارت ديگر، بايد کل دنيا را تغييرداد". که می 

دارد"   فوق درپراگراف    انقالب وکمونيسم  نيازبه  واقعاً  ای ستمديده ای بشری  بشر،توده    عبارت"نوع 
  مکث بايد  "  به انقالب وکمونيسم کل نوع بشرونيازرها کنندگان نوع بشر"مسئله  روی  درست است؛ ليکن  

زيرا نمود  جايگاه  بدون    ؛  مختلف   مختلف  طبقات   اجتماعی تعيين  ط  درجوامع  کردن  بقات  ومشخص 
  روی آن تأکيد تذکاريافته ونيزدراسناد ديگری  مطرح شده و  آواکيان  ازجانب باب ارتجاعی وضدانقالبی  

خلق    طبقات ه  است ک  ساختارطبقاتی معينبيانگرنوع بشر»  «   مقوله  درتمام کشورهای جهان  .است   شده
را  وطبقات  ضدخلق  گيرد.ارتجاعی  ساخت  بادرهرکشوردربرمی  اجتماعی  -اقتصادیدرنظرداشت 

. درهريک  طبقات خلق وطبقات ارتجاعی ) مشخص اند   (تضاد بينتضادهای طبقاتی  ،  آن  وساختارطبقاتی
درآسيا،  کشورهای سرمايه داری امپرياليستی وکشورهای تحت سلطه امپرياليسم  ازکشورهای جهان (

با درنظرداشت   انقالبی منحيث دسته پيش آهنگ طبقه پرولتاريا  وامريکای التين) کمونيستهای  افريقا 
(تضادهای اساسی  اجتماعی وتحليل طبقاتی جوامع شان وتعيين تضادهای طبقاتی وملی  - ساختاراقتصادی

عمده)  وسايرتود   وتضاد  درپرولتاريا  را  زحمتکش  خلق  های  تحت ه  انقالبی  احزاب    مبارزه  رهبری 
طبقات ارتجاعی    نگونی حاکميت وانقالب را تا سر م) بسيج وسازماندهی کرده    - ل  -مکمونيست انقالبی ( 
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سرنگونی حاکميت  تا  امپرياليستیسرمايه داری    ودرکشورهایسلطه امپرياليسم  طرد  وفئودال وکمپرادور 
دار سرمايه  برند.طبقات  می  پيش  انقالب به  سرمايه  ها(  دراين  امپرياليستی  درکشورهای  داری 

رها سازی طبقات خلق    دردرجه اولف انقالب  ا هد اودرکشورهای تحت سلطه امپرياليسم) استراتيژی و
امپرياليسم   ستم طبقاتی وملی انواع  ازاستثمارو ورسيدن به جامعه بدون    وسلطه  وساختمان سوسياليسم 

ام های سوسياليستی درقرن  طبقه وکمونيسم است. تجربه منفی سرنگونی ديکتاتوری های پرولتاری ونظ
دولت  که سکان رهبری    پرولتاريا وسايرزحمتکشانکه    سوسياليستی  حتی درنظام های    بيستم نشان داد 

رها نبوده ومالحظه  سرنگون شده)  طبقات ارتجاعی وضدانقالبی (اين کشورهارادردست داشتند ازشردر
وکمونيسم    رويزيونيسم) و  اپورتونيسم (که  شد   وسوسياليسم  پرولتاريا  وديکتاتوری  انقالب  دشمنان  اين 
ودر ها  دولت  درقدرت درون  کمونيست  ارتجاعی شکست خورده  ظهورکرده    احزاب  وبوسيله طبقات 
انجام  با  يا  و اند    وبرقدرت حزبی ودولتی مسلط شده  تقويت شدهامپرياليسم بين المللی    وحمايت   کمکو

جمله  آن کشورهاازباغصب قدرت سياسی  وسياليستی را سرنگون کرده و کودتاهای ضدانقالبی نظامهای س 
بدل کرده وديکتاتوری طبقاتی خودرا  وچين رابه کشورهای سرمايه داری امپرياليستی م  اتحاد شوروی 
درنظام سوسياليستی تحت ديکتاتوری پرولتاريا طبقات وتضادهای طبقاتی  بعبارت ديگر.  برقرارکردند 

يابد. ليکن    سم ادامه به کموني  وکامل طبقات ورسيدن ومبارزه طبقاتی بايد با شدت تمام تامح موجوداند  نيز
نادرست   ،ای رهائی نوع بشرانقالب می کنيم"" ما برشعار طرح    بدون مشخص کردن مرزهای طبقاتی 

شورهای مختلف جهان   کرادر  ضدخلق  خلق وطبقات ارتجاعیطبقات      ی بينطبقاتمرزاين " شعار"است و
وتوده های خلق رامتوهم می سازد مغش انقالبی    درتمام کشورها.  وش ساخته  پرولتاريا وکمونيستهای 
خالصی  گرووستمگراستثمارحاکميت طبقات ارتجاعی  از  کشورشان   نجات خلق برای    تا دارند    ت رسال

جهان  ونجات خلقهای زحمتکش    وامپرياليسم   داری جهانی  سرمايه امپرياليسم  وسرنگونی  وستم    سلطه  از
که هرکمونيست انقالبی  است  با اصل کمونيستی انترناسيوناليسم پرولتری  مطابق    اين مسئله مبارزه کنند.  

ومحوکامل  با پيروزی کمونيسم درسرتاسرجهان  اشته ودرجهت تحقق آن مبارزه کند.  بايد به آن باورد 
آنان با وسايل   مناسبات اجتماعیبين افراد جامعه  ازلحاظ  ، طبقات استثمارگروستمگرطبقات استثمارگر

درآن  و  رمسئله طبقات مختلف مطرح نبودهديگ  توليد اجتماعی فرقی وجود ندارد ودولت ناپديد می شود،  
علمی  غير کنونی جهان اين شعارنادرست و درشرايط  مطرح خواهد بود.    «نوع بشر»مسئله    صورت 

وتمايزات تازمانيکه  .است  انسانیبقاتی  ط  طبقات  باشند و )(کشورهادرجوامع  وطبقات  جودداشته 
  وملی اتی  که درکارزارمبارزه طبقچگونه ممکن است  کشيده اند؛ربند د وده های خلق راتوستمگر استثمارگر 

(سرنگونی حاکميت طبقات  ههای اصلی جامعحل سايرتضاد ومنظورحل تضاد اساسی وتضاد عمده    که به 
وافشای    مشخص   تاکيد روی مرزهای طبقاتی  بجای  )صورت می گيرد   امپرياليسمارتجاعی وسلطه وستم  

شعاررهائی توده های خلق ازسلطه وستم سرمايه داری جهانی وامپرياليسم  طبقاتی خلق  و  هويت دشمنان 
بجای  ازجانب ديگراين "شعار"    .کرد؟!رهائی نوع بشر"صحبت از"،  وسايرنظام های استثمارگروستمگر

روحيه   برانگيختن  جويانه  ات واحساس  وتقويت  خلق   مبارزه  های  وملی    توده  طبقاتی  دشمنان  عليه 
اينکه باب    آنهاالقامی کند.به  وآشتی طبقاتی را    دربرابردشمنان طبقاتی  روحيه مسالمت جوئیبشکلی  آنها؛

طبق شرح    واقعيت است؛ ولی  انقالب وکمونيسم دارند"به  توده های ستمديده  نياز  آواکيان می گويد:" 
طبقاتی    اينکه    مختصرفوق  مرزهای  کردن  گويد":    بشر" نوع  "  درمقولهبدون مشخص  نوع  می  کل 

فقط  امروزاين  است.خالف ديالکتيک ماترياليستی  ، غيرواقعی و "يسم دارند به انقالب وکمون بشرواقعاً نياز
وطبقات ارتجاعی فئودال  وجنايتکار غارتگر  واستثمارسرمايه داری جهانی وامپرياليسمتحت ستم  " بشريت "

آن ب  وده های خلق زحمتکش جهانت ، يعنی  وکمپرادورهمدست  نيازواقعی وفوری  که  انقالب  هستند  ه 
قراردارند.    ها عليه آن  تمام  باتمام نيرووبا سبعيت   یوطبقات ارتجاعی وضدانقالب   پرولتری وکمونيسم دارند 

به رهائی نوع  درسرتاسرجهان  وپيروزی کمونيسم      وازبين رفتن دولت   درصورت محوکامل طبقات   لبته ا
وپيروزی  پيشرفت انقالب جهانی    پرولتاريا برای   انقالبی   ادامه مبارزه طبقاتی  به مفهوم   اينبشرمی انجامد.
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  زات طبقاتی يمحوطبقات وتما هدف غائی کمونيسم انقالبی  البته .بايد درک شود کمونيسم درسراسرجهان 
ازاستثماروانواع ستم ومظالم وجنايات    نجات بشريت و وجنگهای غارتگرانه  ی ازستم واستثمارجهانی خالو

نجات    وکالً اکوسيستم ومحيط زيست    ونجات طبقات ارتجاعی  وديگرسرمايه داری جهانی وامپرياليسم  
از زمين  آن   تخريب کره  وديگر  بوسيله   ونابودی  وامپرياليسم  جهانی  داری  ارتجاعی  سرمايه  طبقات 

:"... انجام اين امرآغاز"شکافتن جبهه"  می گويد   درموارد مشخصی   دراين زمينه   لنين   . می باشد غارتگر
  اين درمقياس جهانی، شکافتن جبهه مصالح  ومنافع سرمايه درتمام جهان خواهد بود وفقط با شکافتن  

پرولتاريا   که  است  تواند  جبهه  واز بش می  بخشد  رهائی  جنگ  صلحی  رراازدهشتهای  نعمات 
:"...آنگاه حق داريم با اطمينانی هرچه تمامتربگوئيم  همچنين لنين می گويد   پايداربرخوردارش سازد". 

  راهم می کند". را ف  جامعه بشریکه خلع يد سرمايه داران ناگزيرموجبات تکامل عظيم نيروهای مؤلده  

اينکه کمونيست ها نفرت  :"  ازستمگرچنين نظردارد   غريزی   درک تئوريک وعنصرنفرت درباب آواکيان  
نظام ارتجاعی وهمه ای تعدياتش را جلوه گرکنند اهميت دارد." ...اما جنبه ای غريزی وجنبه  غريزی از

برهم تأثيرمی گذارند ويکديگرراتقويت می کنند. درک صحيح اين رابطه ديالکتيکی وحل    ای تئوريک 
بطورکلی   اين مسئله  دارد.  زيادی  اهميت  زنان  ورهائی  برزن  ستم  ای  مسئله  با  درارتباط  صحيحش 

ديگرقضيه     درتکامل مبارزات انقالبی به سوی يک دنيای کامالً نوين نقش بسيارمهمی بازی می کند. بعد 
است  ا مبارزات ضروين  وپيشبرد  درک صحيح  يک  به  دستيابی  غريزی   ر که  عنصرنفرت  بدون  ی 

ه چيزی که ازطريق جلوه های غريزی خشم نسبت  ببدون رويکرد صحيح  ازستمگری ناممکن است؛  
. فقط جذب وسنتزعلمی  علمی آن ناممکن است" دان می آيد، يعنی بدون جذب وسنتز به ستمگری به مي

وشوق طبقاتی وبه طورکلی حس  گری، جذب وسنتزعلمی احساسات وشورنسبت به ستمنفرت غريزی  
.... اما بدون تئوری  تربيان کند   قييات اجتماعی را هرچه عم عواقمی تواند جوهر برخاسته ازواقعيات  

کمونيستی که بتواند نفرت غريزی نسبت به ستمگری را به درستی جذب کند نمی تواند جنبشی وجود  
  ه بتواند شرايط اجتماعی موجود را ريشه کن کند....".  داشته باشد ک

مشخص    آن    ای    ه وتعيين کنند   جهت مهم بايد  ی تئوريک بريکديگردرباره تآثيرجنبه ای غريزی  وجنبه ا 
آگاهی علمی وانقالبی)  آگاهی(بمعنای      وتئوريک   يا خود بخودی بودن   غريزی  بمعنای عدم آگاهی   .گردد 

ماترياليسم ديالکتيک  اهميت زيادی  برای نقش  فعال شعورقايل است وبرای غريزه  تنها    می باشد. 
لذا   می شناسد.  درانسان  دوم وفرعی  درجه  ای غريزی  نقش  برجنبه  که  است  تئوريک  ای  اين جنبه 

بعبارت ديگرعدم آگاهی شخص را به آگاهی تغييرمی دهد.    تأثيرمی گذارد؛  ارجحيت داشته  وبرآن  
توده های خلق با آگاهی به علم انقالب پرولتری    م کسب  آگاهی انقالبی توده های خلق است. اصل مهو

وسياه  بهتر وعذاب  دردورنج  واين همه  استثماروستمگری  اصلی  ويا عوامل  عامل  که  می کنند  درک 
درک می    غريزه آنگونه که درديدگاه علمی روزی ازجانب کدام طبقات اجتماعی برآنها اعمال می شود.  

جريان زندگی اجتماعی  درافراد ژنتيکی تعيين می شود.است که بطورفرد پيچيده ازرفتارود يک الگوی  ش
استثمارگروستمگربرابردر وانزجارطبقات ارتجاعی  ملت    . بهمين صورت تبارزمی دهند خود را نفرت 

های تحت سلطه وستم استعمارگران وامپرياليستها نفرت وکينه وخصومت خود را عليه آنها ابرازمی  
  بيشترازمردان    (خاصتاًزنان که   توده های خلق وانزجارشعور، نفرت  سطح    رشد وتکاملوهمزمان با  . کنند 

اعی   دربرابرستمگری طبقات ارتجرنج می برند)    وستم جنسيتی  ازانواع ستم ازجمله ستم مرد ساالرانه
گری طبقات  ستملعمل توده های خلق دربرابرانواع  نفرت وانزجارابتدائی ترين عکس امی يابد.      افزايش

امپرياليستی،    ، ستم    طبقات ارتجاعی ازجمله ستم  انواع ستم  توده های خلق    است.   وامپرياليسم  ارتجاعی
  درجامعه مستقيماًاحساس ولمس می کنند.  را ستم جنسيتی بی وستم ملی شئونيستی، ستم مذه
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واعمال ستم ومظالم  استثماردرجريان  استثمارگرمگروعليه طبقات ستتوده های خلق  وانزجارنفرت  حس   
گاهی    برتوده های خلقدولت)  حاکم (  طبقات ارتجاعی  واستبداد   ستمگری.می گيرد شکل    واجحافات آنها

طبقات ارتجاعی  طغيانها وشورشهای خودبخودی آنها عليه  ساز  که زمينه   شدت وگسترده می گردد   چنان  
گردد.  وامپرياليسم   حاکم وبيزاریاحساس  لذابا  می  خلق    وخشمی   نفرت  های  توده  طبقات  ازستم  که 

انقالبی، تئو  با کسب   ،دارند امپرياليسم واستعماروستم    وسلطه  استثمارگروستمگرارتجاعی   ری  آگاهی 
  می گيرد. گرفته وفعال شکل عميق تروگسترده تر  جنبش انقالبی  ؛کمونيستی

دراخيرصفحه   درمقاله تمايز"  "خطوط  عنوان  (29(  تحت  وآغازصفحه  خوانيم30)  می  :"...آجيت  ) 
پرولتری(آگاهی کمونيستی)، وضعيت  تصورمی کند که برسر"اين موضوع" يعنی دستيابی به  جهان بينی  

ان پرولتاريا است با کسانی که  طلبان عضويت ويا اعضای حزب که خاستگاه طبقاتی شاوآن گروه ازد 
می آيند" تفاوت کيفی" دارد. آجيت اينجا اشتباه می کند، يعنی تفاوت کيفی  ازطبقات يا قشرهای ديگر 

آيند با کسانی که خاستگاه شان طبقات ديگراست    درجايگاه طبقاتی عينی کسانی که ازصف پرولتاريا می 
تفاوت شان دررابطه ای متفاوتی است که با ابزارتوليد وفرايند توليد دارند. شکل گيری    وجود دارد.

آگاهی کمونيستی درعناصرطبقات وقشرهای مختلف يک سان صورت نمی گيرد. اما برای دستيابی به  
به تحول دارند ودراين فرق کيفی بين شان  نيازنيسم همه  آگاهی کمونيستی ودرک هرچه بيشترعلم کمو 

طبقات  موجودنيست....  جامعه  درهمه  بورژوائی  تفکرايدئولوژی  کرده،  نفوذ  داری  سرمايه  ای  ی  همه 
ين شامل قشرهای تحت ستم واستثمارهم می  او قشرهای اجتماعی را شکل داده وتحت تأثيرقرارمی دهد 

های   توده  که  است  اين  نکته  متوسط  شود...  ازطبقات  که  کسانی  ای  اندازه  همان  به  نيزبايد  تحتانی 
وممتازمی آيند به لحاظ ايدئولوژيک جهش کنند ودرجهت آگاهی کمونيستی متحول شوند. ولی آجيت می  
برخوردارمی   کمونيستی  ازآگاهی  خود  به  خود  اجتماعی شان  مادی  خاطرموقعيت  به  پرولترها  گويد 

ل می شود» امادرمورد کسانی که اول بايد « طبقه زدائی» شوند چنين  شوند. اين آگاهی به آنها« ناز
  نيست". 

که خاستگاه   کمونيست    عضويت  ويااعضای حزب آن داوطلبان      روحیوضعيت  و   وشعوری   فکری سطح  
يکسان    می آيند قشرهای استثمارگروستمگر  نسبت به کسانی که ازطبقات يا  تاريا را دارند طبقاتی پرول 

بين اين    "ان بينی پرولتری يابی به جهت" دستی آگاهی کمونيس  فراگيری  ينجادرموضوعدرا. البته  نيست 
شان وميل وعالقه   وفکری ظرفيت شعوری وهرکدام به اندازه  تفاوت چندانی وجود ندارد  دوگروه افراد 

ومسئله مهم    علم انقالب پرولتری رافرامی گيرند ،  انقالب پرولتری  ودرک ضرورت ی  درپرورش  خود 
مبارزه  تداوم  اراده وعزم راسخ درميزان باوربه علم انقالب پرولتری ودرک ضرورت وسطح  اينجا در

  امپرياليسم وستم    طبقات ارتجاعی وسلطهومظالم واستثمار  ستمانواع  درجهت رهائی از  پرولتری  انقالبی
طبقاتیاست. خصلت  لحاظ  به  ای  ،ليکن  وانگيزه  وآمال  طبقاتی  افراد طرزتفکروانديشه  تعلق 

طبقه فقيروبيزمين  ان دهقان ،پرولتاريا بورژوازی   ،اقشارتحتانی    وتهيدست    کش زحمتوديگراقشار   خرده 
درک  درعالی رتبه رژيمهای حاکم  وفرزندان افراد   السرمايه دار، فئود   جامعه با افرادی ازتعلق طبقات 

تعيين کننده شعوراجتماعی تفاوت کيفی وجود دارد.  ضرورت انقالب پرولتری    زيرا "هستی اجتماعی 
اند؛    . است" مقااينها مسايل مهمی  نويسنده  آجيت وهم  هم  که  کلی گوئی متاسفانه  با  مسئله      له  اين  به 

کشورهای  درساختارطبقاتی باساختارطبقاتی  يمه مستعمره ونيمه فئودالی  درکشورهای ن   برخوردکرده اند. 
بررسی قرارگيرد.  د بگونه روشن وعينی مورد تحليل وسرمايه داری امپرياليستی متفاوت است. مسئله باي

دهقانان   فقيروبيزمين،  دهقانان  پرولتاريا،  ازطبقات  روشنفکران  امپرياليسم  سلطه  تحت  درکشورهای 
های  متکش وجود دارند که به جنبشاليه های تهيدست وزحر ی وديگخرده بورژوازکمزمين، اقشارپائينی  

افرادی ازتعلق طبقه بورژوازی متوسط وقشرفوقانی طبقه خرده    نهمچني .انقالبی پرولتری می پيوندند 
  قطب درکشورهای سرمايه داری امپرياليستی    بورژوازی به جنبشهای انقالبی پرولتری روی می آورند.
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پائينی  واليه های  اقشارديگرکمزمين و  ان دهقان  تعلق طبقه کارگر،؛ روشنفکران  بندی طبقاتی پيچيده نيست 
درتاريخ جنبش کمونيستی جهانی  ای انقالبی پرولتری می پيوندند.البته  به جنبشه   جامعه  خرده بورژوازی 

مختلف و استثنائی    درکشورهای  سرمايبگونه  طبقه  ازتعلق  دارافرادی  انقالبی  ئودال  وف ه  های  انديشه 
زندگی  و  ترک کردهشان را    موقعيت وخصلت طبقاتی اجتماعی به آن،وبا باورمندی    فراگرفته ری را  پرولت

    کرده اند.  جنبشهای انقالبی پرولتری پيشرفت وگسترش خودرا وقف 

مسلط را درجامعه تشکيل می    وفرهنگ    طبقه حاکم ايدئولوژیوفرهنگ    درجوامع طبقاتی ايدئولوژی  
اتی سرمايه داری  ايدئولوژی بورژوازی درهمه جامعه طبق "  انکه نويسنده مقاله متذکرشده است:دهد. چن

شامل قشرهای    نهمه ای قشرهای اجتماعی را شکل داده وتحت تأثيرقرارمی دهد واي نفوذ کرده، تفکر 
ستم  انواع  درد ورنج  از آنها  روشنفکران    ازجملهاقشارتحت ستم  طبقات واما    . تحت ستم هم می شود"

  با تمام عمق وشدت  متأثرهستند وآن رانيز  داخلی وامپرياليسم خارجی جاعی واستثمارومظالم طبقات ارت 
  دند نتری به پيو واينها اگربا کسب آگاهی  انقالبی پرولتری به جنبشهای انقالبی پرول   . آن احساس می کنند 
،  علق طبقات اجتماعی جامعهدوگروه ازتربين  د   به مبارزه انقالبی ادامه می دهند.   تعداد زيادی ازآنها 

ووحشی    ضرورت انقالب پرولتری ورهائی ازرنج ومشقت استثماروستم  خلق  روشنفکران تعلق طبقات  
برای  مقاله"  اما قرارگفته نويسنده    طبقات ارتجاعی وسلطه امپرياليسم را بيشتردرک می کنند.  گری  

ند  نا گفته نما   . ".... به تحول دارند  لم کمونيسم همه نياز دستيابی به آگاهی کمونيستی ودرک هرچه بيشترع
می    جنبشهای انقالبی پرولتری که جذب    ندارد که افراد تعلق طبقات خلق   هيچ تضمينی وجود   دراينجا   که

آجيت  درهمينجا نويسنده مقاله مدعی است که : "  . مانند باقی  می    ی انقالب  مبارزه  تاآخردرصف   شوند،  
می گويد پرولترها به خاطرموقعيت مادی اجتماعی شان خود به خود ازآگاهی کمونيستی برخوردارمی  

آجيت  شوند..."  گفته  اين  است نيز .  ونادرست  نداشته  علمی  گويد:لنين  .پايه  وانديشه  می  "ايدئولوژی 
انقالبی ومهارت سازماندهی  آزمودگی  .  کارگرانتقال داده می شود  هبه طبق  انقالبی پرولتری از بيرون

  خواص اکتسابی است". از

:" با وجود اين، درچين سوسياليستی نيزمشکالت مربوط به جسميت  مقاله می خوانيم   )36درصفحه(  
فايده برخاستگاه  بخشيدن به شکل های گوناگون بروزکرد. درمراحل آغازين انقالب فرهنگی تأکيدی بی  

مهم گارد سرخ ازقبول    طبقاتی کادرها دردولت، تشکلهای توده ای وحزب شد. بعضی ازسازمان های 
خاستگاه طبقاتی بد» داشتند سرباززدند.درارتباط با همين رويکرد، درآن دوره  عضويت جوانانی که «

ل آنکه تاريخ دنيا وخود چين  گاه اشتباه نمی کند» تبليغ شد. حاچشعار« جريان غالب جنبش توده ای هيپ 
سوسياليستی پربود ازمثال های که خالف اين را نشان می داد. يک نمونه ای ناراحت کننده اش اين  

را درمصربه زيرکشيد دست    است که همان «جريان  اول حسنی مبارک  غالب جنبش توده ای» که 
« جريان غالب    هت گيریشد. ج  2013آخرحامی کودتای خونين ارتش عليه اخوان المسلمين درسال  

  جنبش توده ای هيچگاه اشتباه نمی کند» اشتباه بود". 

که هدف ازجريان انقالب کبيرفرهنگی  ازنظردورداشته است  نويسنده مقاله اين مطلب را  فوق   پراگرافدر
درنظام سوسياليستی وتحت  ه دون، پيشبرد مبارزه طبقاتی  مائوتس   رفيق  پرولتاريائی درچين تحت رهبری 

طبقا مبارزه  يعنی  بود،  پرولتاريا  ازدرون  ديکتاتوری  نوخاسته  بورژوازی  عليه طبقه  اختارهای  س تی 
. درحقيقت يک تصفيه سراسری درحزب، دولت  درنظام سوسياليستی   دولت ورهبری حزب کمونيست  

های    گارد . وتأکيد  را ازاريکه قدرت به زيرکشند تا عناصربورژوازی ونهادهای توده ای براه افتاده بود 
. وعبارت « خاستگاه طبقاتی بد»  ه باشد ناشی ازهمين بود   بايد   برمسئله« خاستگاه طبقاتی کدرها»سرخ  

درون حزب    طبقه نوخاسته بورژوازی   ات همين تعلق اشاره به  شايد  درآن زمان،  درشرايط  جامعه چين 
  . بوده است   درجامعه   ودولت وياافرادی با خاستگاه طبقاتی  طبقات ارتجاعی وضدانقالبی شکست خورده  
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«  طبقات ارتجاعی يک مسئله  ومسئله  اينکه  تصفيه دولت وحزب ونهادهای توده ای ازوجود تعلق  
انقالب کبيرفرهنگی    نه درشرايط جريان  که  ديگری است چيز  جنبش توده ای هيچگاه اشتباه نمی کند»

  توده ای   طغيان بزرگ    . اما مقايسه جهان نادرست است درچين ونه درهيچ جايی ديگردرپرولتاريائی  
انقالب  در  ازکارگران، دهقانان، دانشجويان، سربازان ومامورين دون پايه    تن   متشکل ازده ها ميليون 

مائوتسه   رهبری  تحت  سوسياليستی  درچين  داری  سرمايه  رهروان  عليه  پرولتاريائی  کبيرفرهنگی 
انقالب دموکراتيک نوين    انقالبی را درپروسهبارزه طبقاتی  مضافاً که توده های خلق چين تجربه م(دون

نظام سوسياليستی تحت رهبری  ساختمان  وزندگی وفعاليت حدود هژده سال تحت نظام دموکراتيک نوين و
  – با ساختاراجتماعی  (درمصر ی خلق    توده هاخود بخودی    جنبش  با    حزب کمونيست چين را داشتند)

جنبش  . زيراوت اند ا ماهيتاً ازهم متف  ميالدی   2011  درسال وسرنگونی حسنی مبارک  عين آن)  ماقتصادی  
جريان ارتجاعی "اخوان    درآن شرايط    غازگرديد. با آنکه آبگونه خود بخودی  مصر مردم     اعتراضی 

  مردم را   خودجوش  جنبشکرد تا  تاً  زيادی برخورداربود وسعی  نسب   جامعه مصرازنفوذ در  المسلمين"  
توانستند نقش  ليبرال» و«چپ» رفورميست هم ن گروه های« . بهمين صورت  درآورد   تحت رهبری اش 

  قدرت وسقوط حکومت وی کناره گيری حسنی مبارک ازداشته باشند. بعد ازجنبش    دررهبری آن   زيادی
"گروه اخوان المسلمين" اکثريت را درپارلمان بدست آورده وحکومت را  انتخابات پارلمانی برگزارشد و 

   حکومت واختناق وبی عدالتی  فشاراستبداد  ازتوده های مردم  ليکن  تحت رهبری محمد مرسی تشکيل داد.  
تحت رهبری"    ميالدی جنبش اعتراضی را عليه حکومت   2013به ستوه آمده ودرسال  نيز   اخوان المسلمين

حکومت    نيروهای امنيتی   واعتراضات گسترده مردم ازجانب   ها   تظاهرات   آغازکردند.  اخوان المسلمين" 
الخصوص  ومرسی   ونيروهای  بوسيله  علی  المسلمين  اخوان  به  وچماق بدست مربوط  اوباش  باندهای 
درآن     . ند قرارگرفت  وخونين   مورد سرکوب های وحشيانه »  بخطرافتادن امنيت کشور« بهانه ای    ارتش به 
باين صورت جنبش  کودتای نظامی کرده و  السيسی اقدام به   عبد الفتاحارتش به رهبری  جنرال  شرايط  

توده  بخشهای از اگرچه    .ه وخاتمه داد کرد مصرراسرکوب    خلق  حق طلبانه وآزادی خواهانه  توده های
فتاح السيسی  بال کردند ؛ ليکن حکومت کودتائی  ازسقوط حکومت مرسی استقظاهراً  های مردم درمصر

بازگشت  ر دوران  ا  استبدادی  به  خواندند.حکومت  مبارک  سرنوشت حسنی  جنبشهای    محتوم  اين 
که  خاصتاً درکشورهای تحت سلطه امپرياليسم  خودبخودی توده های خلق درهمه کشورهای جهان است  

انقالبی  درفقدان نيروهای  عاد   پرولتری،   رهبری  خلقجنبشهای  های  توده  وبرحق  طبقات    النه  عليه 
ارتجاعی قرارگرفته واز    جناح ديگری ازطبقات   يا تحت رهبری   ،وسلطه امپرياليسم  اکم  ارتجاعی ح

امپرياليسم حامی  وحمايت    به کمک  دولت)  وياتوسط طبقات حاکم ارتجاعی(مسيراصلی آن منحرف شده  
  سرکوب می شوند. آنها 

که مارکس به آن دست يافت    سنتزی:"  چنين می خوانيم   تحت عنوان" خطوط تمايز"   ) مقاله 46درصفحه(
اداروين  قالب ريزی مجدد درک وطرح های ذهنی ودورنماهای متفکران ديگربود،  ازريکاردوگرفته ت

اين سنتز  درمورد تحوالت  وهگل وغيره.  مارکس  ای شخص  پيگيرانه  ها ومشاهدات  ازتحليل  برآمده 
ه عنوان يک نکته ای فرعی، اين سنتزمتأثرازتجربه  وبآن مبارزه ای طبقاتی بود.    سياسی وبه موازات 

های ازکشورهای    ای مستقيم وی درايجاد انترناسيونال اول( نخستين تالش برای متحد کردن سازمان 
  نيزبود.   سوسياليسم مبارزه می کردند)وامر کارگران وستمديدگان مختلف که به خاطر

واسطه آموزش بزرگترين نمايندگان  وبال    مستقيم   ادامه ای:"آموزش مارکس بمثابه ای  لنين می گويد 
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  

ار باالستحقاق  هيچ  وارث  آموزش  اين  پذيرنيست.  آشتی  بورژوازی  ازستم  حمايتی  وبا هيچ  تجاعی 
انگلستان  اقتصاد  علم  آلمان،  ای  فلسفه  بصورت  نوزدهم  بشردرقرن  که  است  های  انديشه  بهترين 
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درک وطرح های ذهنی   مارکس که  وسوسياليسم فرانسه بوجود آورده است( سه منبع وسه جزء)".
تهای عينی بودند، فاصله داشتند.  که منطبق برواقعي  ی حقايقازآنهارا مجدداً قالب ريزی کرد،  متفکران ديگر

ودرجريان يک مبارزه    آنها بر  با برخوردهای انتقادی برمبنای ديالکتيک ماترياليستی    مارکس وانگلس 
ين مارکس  همچن   پايه ريزی کردند.و تدوين  ، تئوری های انقالبی خودرا  طوالنی   سياسی   - ايدئولوژيکای  

مسئله    :"... جامعه بشری نيزدرست مانند طبيعت، تکامل تاريخی وعلم خودرادارد؛ بنابرينمی گويد 
ارائه ای علم اجتماع مطرح است يعنی تماميت به اصطالح علوم تاريخی وفلسفی رابايد با زيربنای  

مؤئيد    يک طرف  از  اين مطلب   ماترياليستی همآهنگ کردوبراين اساس آن علوم را بازسازی کرد". 
متفکرين   نگاه می کنند اين نظراست که  به حقايق علمی  بينی شان  وازجانب    بورژوازی طبق جهان 

يه ای علمی آن را تکامل  شده ولنين ومائوتسه دون برهمين پا   برپايه علمی استوارساخته  يسمديگرمارکس
بندی علم انقالب    چارچوب "هد  می خوا ند که  » ادعا می ک کمونيسم  در« سنتزنوين   آواکيان   اب . ولی بدادند 

اين ادعا درماهيت تجدديد    .مارکس ندارد با کار  ونسبتی    هيچ شباهت     ؛اين"کند   د را قالب ريزی مجد 
  است.  پرولتری  نظردرچوکات بندی علم انقالب 

اراده  :"...نبايد به طبيعت وتاريخ به گونه ای نگريست که گوئی صاحب  ) مقاله می خوانيم 74درصفحه(
اند.برعکس، چنين تحوالتی ازطريق عمل متقابل ديالکتيکی ميان ضرورت وتصادف پيش می رود. تا  
آنجا که به تحوالت درتاريخ بشرمربوط می شود اين امرازطريق عمل متقابل ديالکتيکی ميان نيروهای  

  بنيادين مادی وفعاليت ومبارزه آگاهانه ای مردم صورت می گيرد." 

... اما ظهورسرمايه داری درتاريخ بشربا شکل های که سرمايه داری  :" له می خوانيم ) مقا77درصفحه (
  به خود گرفت امری اجتناب ناپذيرنبود ونبايد نعل به نعل همين طورکه اتفاق افتاد جلومی رفت." 

ه  " عمل متقابل ديالکتيکی ميان نيروهای بنيادين مادی وفعاليت ومبارزه آگاهانه تود ازنويسنده مقاله   
؛ ليکن  درتحوالت تاريخی صحبت دارد دف"ايان ضرورت وتص و"عمل متقابل ديالکتيکی م های مردم"  
تاريخیدرمسيراين   اصلی    که  اجتماعی  تحوالت  ومبارزه    آنمحرک  وتکامل  تضاد  خلق  های  توده 

می    ظهورسرمايه داری   ونتيجه ای ضروری عواملی که به  بودن "تناب ناپذير اج" ،نيروهای مؤلده است 
ا روابط  تضاد نيروهای مولد متکامل ب":  ازاين قراربود   بورژوائی   پيشرفت انقالب   را نمی پذيرد.  انجامد ،

  نهائی روابط توليد سرمايه داری نمی توانست استقرارلحظه شدت می يافت. ليکن  توليد پوسيده فئودالی هر
فئودالی دولت  بويژه  فئودالی،  سياسی  تأسيسات  کامل  شدن  ازبرچيده  امرهم  - پيش  واين  گردد.  تکميل 

اجتناب   قانون  فئودالی  سياسی  نظام  روسرنگونی  ازاين  پذيرنبود.  امکان  وتدريجی  مسالمت  ازطريق 
بود(صفحه   اجتماعی  اجتماعی)".  229ناپذيرتکامل  تکامل  ای  انقالب    زمينه  صورت  باين  پس 

اجتماعی سوس تکامل  قانون  براساس  مبارزه    ياليستی  پرولتاريا انقالبی  با  حزب    طبقه  رهبری  تحت 
م) تحقق يافتنی است. چراکه ناسازگاری نيروهای مؤلده با روابط توليدی شالوده    -ل  -مکمونيست انقالبی( 

تربه    اجتماعی مترقی  -دیای انقالب اجتماعی است که نتيجه ای آن استقراريک صورت بندی اقتصا
اجتماعی کهنه خواهد بود. اين نيزيکی ازقوانين حاکم برتکامل تاريخی    –جايی صورت بندی اقتصادی  

صفحه   اجتماعی).  223است(  تکامل  سوسياليستی  "زمينه  نظام  بنابرضرورت  داری  سرمايه  ازنظام 
مثال  ويا    سوسياليستی ضروری است گفته شود که نظام  ونمی تواند بيرون نيايد. ويا اگربيرون می آيد  

سقوط جسمی که درفضا رهاشود به زمين ضروری است همه باستناد رابطه ای است که ميان اجسام  
برقراراست، ها  که    وپديده  ضروری  ای  کند.  معينی  ناگزيربصورت رابطه  سنگ  بروزمی  ويا   ....

د و... انسان با مشاهده ای اين  ناگزيربه زمين می افتد وسرمايه داری ناگزيربه سوسياليسم می انجام
تجريد(هناگزيروميليون      واقعيات  بکمک  نظيراينها،  واقعيت  ای  ا  رابطه  ناگزيروتخلف  جداکردن 

  کتاب ضرورت را می سازد(وتعميم آن به تمام موارد، مفهوم يا مقوله ای    ناپذيرازهرمورد مشخص) 
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پديده ای که درشرايط    ." فروتن) داکترغالم حسين    -رئاليسم اسالمی وفلسفه مارکسيست  يا  آن رويداد 
ناميده می شود. ضرورت ازماهيت، ازسرشت درونی پديده ای   بروزمی کند، ضرورت  معين الزاماً 

پيدايش نظام سوسياليستی درنتيجه    مثالً   ی آن پديده، حتمی ودايمی است. تکامل يابنده برمی خيزد وبرا
  امری ضروری است. وماهيت آن،   مايه داری ظام سرن ای رشد تضادهای درونی  

  « نيروی محرکه ای آنارشی» وديناميک های تغيير: 

متفاوت ازجهان کنونی ومبارزه برای رويکرد    بنياداً  يک مناظره حاد وعاجل: مبارزه برای جهانی 
ترجمه ازنشريه حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران(    –نوشته ازريموند لوتا    -علمی نسبت به واقعيت 

باب آواکيان  .  است  انارشی» به مثابه ديناميک تعيين کننده ای سرمايه داری  « قوه محرکه ایم).   - ل -م
اساسی سرمايه داری مشخص کرد که شرايط  را به عنوان شکل عمده حرکت تضاد   "قوه محرکه انارشی"

پرولتاريا وبورژوازی يک شکل ازتضاد اساسی   تخاصم ميان  ايجاد می کند.  کلی مبارزه طبقاتی را 
داری  کارگاه،    تخاصم ميان سازماندهی توليد درسطح  است. شکل ديگرحرکت تضاد اساسی سرمايه 

تضاد اساسی تضاد ميان    کارخانه، شرکت منفرد وواحد سرمايه با انارشی درسطح کل جامعه است.
توليد اجتماعی وتصاحب خصوصی به واسطه اين دوشکل حرکت رشد می کند. تضاد ميان بورژوازی  

سازمانده ميان   وتضاد  توليدی وپرولتاريا  درواحد  وانارشی(   -ی  توشرکتی  درکليت  ومرج)  ليد  هرج 
تا زمانيکه شيوه    تأثيرات خودرا داشته ودرديگری نفوذ می کند.  های حرکت   ن شکل جامعه. هريک ازاي

توليد سرمايه داری درمقياس جهانی سلطه دارد، اين انارشی توليد سرمايه داری است که موجب می  
آيد،   می  بوجود  اساسی  تغييرات  دهد،  تشکيل می  را  بسترمبارزه ای طبقاتی  که  مادی  درحيطه  شود 

مايه دارکه توسط رقابت  حرکتی  که انارشی ايجاد می کند. روابط پرهرومرج ميان توليد کنندگان سر
باب آواکيان درک اين حقيقت را راه گشائی  کل عمده ای حرکت تضاد اساسی است(رانده می شود، ش

. درواقع انارشی توليد سرمايه داری است که نيروی محرکه يا راننده ای اين فرايند است، هرچند  کرد)
بورژوازی وپرولتاريا بخشی الينفک ازتضاد ميان   اجتماعی وتملک خصوصی  که تضاد ميان  توليد 

  شکل ووسيله ای ايجاد وتصاحب ارزش اضافه است. اما روابط هرج ومرج استثمارنيروی کاراست.  
)  وجود تضاد طبقاتی  ( وبه اين معنا های بی چيزوجود صرف  پرولتر  کنندگان سرمايه دارونهميان توليد  

کارگر طبقه  که  راند  می  داررا  سرمايه  کنندگان  توليد  که  درباست  شديدتر را  تاريخاً  يافته  عد  وبسط 
تراستثمارکند. نيروی محرکه انارشی بيان کننده ای اين واقعيت است که شيوه توليد سرمايه داری رشد  

ازيکديگرجدا هستند  توليد کنندگان کاالئی سرمايه دارکامل توليد کاالئی وقانون ارزش اضافی است که  
قانون از  اما عملکرد  يکديگر  طريق  به  هستند؛ارزش  آنان  متصل  نبود،  حد ااب   اگرچنين    ين 

پرولتاريا مواجه نبودند وتضاد طبقاتی ميان بورژوازی وپرولتاريا قابل تخفيف بود.  ازاجباردراستثمار 
که موجب  به بسط وگسترش است  بی    اجباردرونی سرمايه  تاريخاً  پويائی وقدرت تحرک)  ديناميسم( 

سابقه ای شيوه ای توليد است؛ فرايندی که دايماً روابط ارزش رادستخوش دگرگونی کرده وبه بحران  
"چسبيدن متحجرانه ومذهب گونه به تجربه  اتهام    ؛پاسخ به مخالفين « سنتزنوين کمونيسم»-(می انجامد. 

ازگذشته    تئوری کمونيستی کهوقبلی سوسياليسم    بندی  به جمع  علمی  تماماً  درواقع رد يک رويکرد 
  وتکامل تئوری کمونيستی است"!) 

... بنابرين ماديديم که انگلس چگونه اين  باب آواکيان می نويسد:"   " دولت وآزادی") کتاب 54درصفحه(
  يکی درچارچوب مبارزه طبقاتی، تضاد بين   . ، آن را کشف کرديمص داده است يدوشکل حرکت را تشخ 
وبورژوازی.  دارد.  پرولتاريا  وجود  وانارشی  سازماندهی  بين  تضاد  ای    دوم  پايه  تحليل  ازاين  سپس 

حرکت کرديم وبه نتيجه  ای رسيديم که واقعاً مشاجره برانگيزشد. ما گفتيم که بطورکلی دراين مرحله  
ضاد اساسی سرمايه داری، جنبه ای( شکل حرکت يا بروز)  ت يخ، ازدوشکل حرکت يا دوشکل تبارزازتار
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ه می کند: تضاد عصرکنونی وتضاد عمده  ی سازماندهی عمده است.عجب!!!... باب آواکيان عالوانارش
تضاد عمده دنيا را تضاد بين جهان سوم وامپرياليسم( يا بين    1960آن: فورمول بندی چينی ها دردهه  

ملل ستمد ديده وامپرياليسم) می دانستند.... بنابرين برای پيشبرد مبارزه طبقاتی به عميق ترين وهمه  
رويا    فهميد چه ضرورتی رويا روی شماست، چه واقعيت مادیجانبه ترين وقدرت مند ترين شکل، بايد  

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 توليدکاالئی، می توانيم تعيين کنيم که  

عمده ای تضاد اساسی سرمايه داری( تضاد  کت يا شکل بروز مده حرتضاد انارشی سازماندهی شکل ع
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  

کن ترمی  تروحاد  دهد.  عظيم  می  گسترش  تردرسراسردنيا  کامل  نحوی  وبه  اصلی  د  محرکه  نيروی 
درکارکرد اين تضاد اساسی نيروی جبری وهدايت کننده ای انارشی است. امروزدردنيا عمدتاً نيروی  

اين نيروجبرانارشی است که صحنه را می چيند. يعن است که شرايط عينی پديده ها ازجمله  ی عمدتاً 
  " رزه ای طبقاتی را فراهم می کند.شکل های گوناگون مبا

آوا    کارکرد باب  تمام  را کيان  « سرمايه  جبرانبه  سازد.ارشی»نيروی  می  بعبارت  منوط 
مظديگرعملکرد  خلقها وملل  عليه  وامپرياليسم  داری  نيروی جبرانارشی»    وم جهان لسرمايه  به «    را 

  خصلت ذاتی سرمايه داری وسايرخلقهای زحمتکش  استثماروستم پرولتاريا  درحاليکه    . خالصه می کند 
گران  نبرد بين کاربه منجر  که را تشکيل می دهد   تضاد اساسی ،وتضاد بين پرولتاريا وبورژوازی است 

رمايه  سجبرانارشی»  ه  قوه ای محرک «عملکرد  .  شده وبه سقوط سرمايه داری می انجامد داران    وسرمايه
  سرمايه ها درکشورهای مختلف جهان انارشی ورقابت    .هدايت می کند وجوی سود بيشتررا برای جست  

وتشديد    قوه ای محرکه ای عمده درتوسعه اقتصاد سرمايه داری     درعصرامپرياليسم وتسلط بيشتربرجهان 
  . بحران ازاين ناحيه می باشد 

  وچگونگی عملکردآنها: تضاد اساسی وتضاد عمده سرمايه داری ، تضادهای سرمايه داری

است که ميان سرشت جمعی نيروی  که سرنوشت سرمايه را رقم می زند، تضادی    سرمايه    تضاد اساسی
فردی(خصوصی)کار سرمايه)وشکل  اضافی(سرچشمه  ارزش  توليد  ابزارتوليد  برای  مالکيت 

بست می کشاند  ومحصوالت توليدی دربرمی گيرد. همين تضاداست که سرانجام رشد سرمايه را به بن  
  ی آورد. موناقوس مرگ آن را به صدا در

  تضاد ميان -   3تضاد ميان توليد وگردش کاال.  -2تضاد ميان توليد ومصرف.  - 1تضادهای سرمايه داری:
سسه وانارشی دراجتماع. درهرواحد سرمايه نظم برقراراست، اما درسرمايه  داخل هرمؤ ظم موجود درن

[قانون تکامل اقتصادی وسياسی  عه) انارشی( هرج ومرج) است اجتماعی وتوليد اجتماعی( درسطح جام
تضاد ميان    - 4.نا متوازن سرمايه داری نتيجه ای رقابت وهرج ومرج حاکم برتوليد سرمايه داری است]

تضاد ميان طبقه کارگروطبقه سرمايه دارتضاد اساسی سرمايه داری   - 5گسترش توليد وافزايش ارزش.
درفوق ذکرشد، ازنظراجتماعی وسياسی درنبرد طبقاتی ميان کارگران  وهمه ای اشکال  تظاهرآن که  

تضاد  اين  انقالب سوسياليستی است که  پيروزی  وسرمايه داران منعکس می شود وسرانجام همين نبرد و
  شيوه توليد سرمايه داری).  – قتصاد سياسی ا( حل می شود.

تضاد عمده سرمايه داری، بدواً درتضاد بين سازمان توليد درداخل هرمؤسسه توليدی مستقل، وهرج   
تضاد عمده ای سرمايه داری دروهله ای    ومرجی که درتمامی جامعه برتوليد حاکم است، تجلی می کند. 

که سرمايه  سرمايه داری به توسعه ای  نامحدود توليد ومحدوديت های    درتضاد بين گرايش باطنیبعد  
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بوجود می آورد،    -يعنی توده ای زحمتکش  -داری خود برای قدرت خريد مصرف کنندگان اصلی جامعه
تجلی می کند. گرايش به رشد نا محدود توليد را قانون اصلی اقتصادی سرمايه داری يعنی قانون ارزش  

تضاد عمده سرمايه    : بزرگ وانبوه شدن درذات سرمايه است".اضافی ايجاب می کند. مارکس می گويد 
  نيکی تين).   -مبانی علم اقتصاد د.(داری، درتعارض طبقاتی بين سرمايه داران وکارگران نيزتجلی می کن

، اکثريت عظيم بشريت  فزاينده ایکه بطور  انارشی توليد است  می گويد:" اين نيروی محرکه  انگلس  
پرولتاريا هستند که نقطه پايانی برآنارشی  را به پرولتاريا مبدل می سازد، وبنوبه ای خود اين توده های  

تضاد ميان    - نقل ازمدخلی برعلم انقالب). اين دوشکل حرکت  - توليد خواهند گذارد..."( انتی دورينگ
يک تضاد     خود -بارزه طبقاتی)ارگانيزاسيون وآنارشی، وتضاد ميان پرولتاريا وبورژوازی( متبلوردرم 

  دارد.  همگونی وجودرا تشکيل می دهند که درون آن مبارزه و

تضاد  حرکت  دوشکل  اين  به  که  شود  می  ومالکيت    مالحظه  شده  اجتماعی  توليد  بين  تضاد  اساسی، 
سط انگلس پرداخته شده که  می گويد  توخصوصی(متبلوردرمبارزه طبقاتی بين پرولتاريا وبورژوازی)  

دوشکل ؛ تضاد   اين  دهند هستند(يک  می  تشکيل  را  تضاد  اين  هردوعملکرد ودر  ) هردويک  درنهايت 
  ، روابط  درحل تضاد اساسی سرمايه داری. ديده می شود که   است که به  انارشی خاتمه می هد   پرولتاريا 

آنها  ومبارزهتضاد ،  طبقاتیومناسبات   مبارزه    ،بين  دراين  دارد.وپرولتاريا  عمده  بعبارت    نقش 
است  که تحول بنيادی  وتعيين کننده درجامعه رخ داده   ديگرپيروزی  مبارزه طبقاتی انقالبی پرولتاريا

وحالل   عمده  انارشی" رانيروی جبر"  اما باب آواکيان دراين عملکرد وبه حل تضاد اساسی می انجامد. 
  گويا خودش آن را کشف کرده است!که می داند اين  مشکل 

تضاد اساسی  پروسه تکامل يک شئ يا پديده وماهيت پروسه که بوسيله اين  مائوتسه دون می گويد:"  
  تضاد اساسی معين می شود، تا زمانيکه پروسه پايان نيافته، نا پديد نمی گردد." 

:" هنگاميکه مارکس اين قانون را درمطالعه ساخت اقتصادی جامعه سرمايه  می گويد دون  مائوتسه  
وخصلت   توليد  اجتماعی  خصلت  بين  تضاد  جامعه  اين  اساسی  تضاد  که  برد  پی  بکاربست،  داری 

بين خصلت متشکل توليد درمؤسسات جداگانه وخصلت  اين تضاد درتضاد  خصوصی مالکيت است.  
نمايان می شود. اين تضاد درمناسبات طبقاتی بمثابه تضاد بين    کلانارشی توليد درجامعه بمثابه يک  

  بورژوازی وپرولتاريا تجلی می کند." 

داری دونيروی متضاد، پرولتاريا وبورژوازی تضاد عمده  يه    سرما  ...درجامعه مائوتسه دون می گويد:"  
    را تشکيل می دهند...." 

دراين    1980مادراوايل  دهه  "  می نويسد   کتاب" دولت وآزادی" چنين  62-61درصفحه    باب آواکيان 
است     ی که اتحاد شوروی سوسياليستسوأل قرارداديم    ن توجه خودرا براي مباحث شرکت کرديم وکانون  

ما    ی؟ درتاريخ حزب ما ( وطاليه دارحزب ما يعنی تشکيالت « اتحاديه انقالبی »يا سوسيال امپرياليست 
دفاع می کرديم که اتحاد شوروی را به مثابه سوسيال امپرياليست    عموماً ازموضع حزب کمونيست چين

گفتيم " خب، حاالکه  اين  ما  .  ( سوسياليست درحرف  وامپرياليست درعمل ودرمحتوا) کرد می  مشخص  
تجزيه وتحليل کنيم وبه بينيم موضع ما  پديده را عميق تر طوری موضع می گيريم ، بهتراست  واقعاً اين  

درمورد اين که خصلت جامعه ای شوروی چيست، آيا واقعاً يک جامعه  می بايست    ، صحيح است يا نه"  
ما با تحقيق وتجزيه وتحليل درمورد خصلت  سرمايه داری است واگرچنين است کارکردش چگونه است.  

جامعه ای شوروی کشف کرديم که شوروی کشوری سرمايه داری دولتی است بادرجه باالی انحصاری  
  ". .... شدن سرمايه 
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ا تحليل علمی  درحاليکه مائوتسه دون قبل ازهرکس بتری است!!    اين صحبت عجيب وادعای عجيب 
مدرن"  ماترياليستی  ديالکتيک    وبرمبنای رويزيونيزم"  داری   ) خروشچفی(ماهيت  سرمايه    واحيای 

  1960دراوايل دهه    را دراتحاد «شوروی»   نظام سوسيال امپرياليستیخصلت جامعه « شوروی» و و
انقالبی    - ايده ئولوژيک  ومبارزهکرد      واعالم  مشخص  بطورقطعی   بين  سياسی  عليه آن را درسطح 

بعد از   مائوتسه دون اين مبارزه را ازهمان ابتدا ازنيمه دوم  دهه پنجاه قرن بيستم    المللی رهبری کرد. 
چگونه ممکن  اوالً:  کرد.  آغاز) ميالدی  1956بيستمين کنگره  حزب کمونيست اتحاد شوروی درسال (  

اتحاد  «ولتی) درد   انحصاری   (سرمايه داری خصلت جامعه « شوروی» وماهيت    ون  د است که مائوتسه  
نکرد   » شوروی درک  را  ؛  را  آن  آواکيان  باب  کرد «1980دردهه  تاکه  اينکه «حزب    ثانياً: »!. کشف 

کمونيست انقالبی امريکا» وتشکيل طاليه دارآن « اتحاديه انقالبی» وباب آواکيان با چنين ادعا های  
وباال طیبلند   ،  » که  نبودند  هنوزمتيقن  سال  سوسيالي بيست  شوروی»  سوسيال  اتحاد  يا  است  ستی 

  انقالبی علمی و  ضع اوموت  امی رساند که اين آقايان به صحت نظر  را  ثالثاً: اين مطلب   امپرياليستی!!. 
شوروی بوسيله  دراتحاد   احيای سرمايه داری دون درباره    رفيق مائوتسه   دررأس آن حزب کمونيست چين  

"مدرن"رويزي آ (خروشچفی)  ونيستهای  وتغييرماهيت  ودولت  حزب  سوسيال  درون  ابرقدرت  به  ن 
  سلطه برخلقها وملل جهت  که درسطح جهان در  دررأس بلوک سوسيال امپرياليستی"شرق"   امپرياليستی 

تی امريکا دررأس بلوک امپرياليستی "غرب"  با ابرقدرت امپرياليس  درآسيا، افريقا وامريکای التين خاصتاً  
  . رگرفته بود، ترديد داشته اند رقابت قرادر

سنتزنوين کمونيسم، ازنظر  :" حقيقت دوم چيست؟  کتاب « کمونيسم نوين» می خوانيم  115درصفحه  
فهم ودگرگونی جامعه بشری وکاربرد اين روش ورويکرد درحل تضادها ومشکالت  روش ورويکرد به  

  مهم انقالب، يک جهش کيفی وقطعی درفرايند تکاملی علم کمونيسم را نمايندگی می کند. 

اين حقيقت عينی بود که اگربا مائو نبودی وخطی که مائوجلوگذاشته بود را قبول نداشتی    1975درسال   
اين يک حقيقت عينی است که اگر باسنتزنوين ورهبری     2015يست نبودی. درسال  وبکارنمی بستی کمون 

ای  که آن را ارائه کرده نباشی کمونيست نيستی، حاال 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  

ۀ اينها تأکيدی است براهميت سنتزنوين کمونيسم واين که چرامردم  کمونيست نيستی. خب، هموبکارنبدی  
    . "بايد اهميت آن رادرک کنند 

ون درعرصه تئوری وپراتيک  خدمات رفيق مائوتسه د « سنتزنوين کمونيسم» با اوالً معادل قراردادن  
نه اينکه هيچ حقيقتی را دربرندارد بلکه دوچيزمتضاد    مائوئيسم ) انقالبی درتکامل علم انقالب پرولتری (

  است که راهيمی ازجمله دين اسالم اديان  ابدرخاصتاً » برگونهاين يک  بينش وتفکر«پيغمثانياً:  است. 
پذيرش    به دين اسالم وعدم ايمان نياوردن  که    قبل اش چنين حکمی راصادرکرده است ديان مااپيروان    به  

منحيث   ازسال    . است »  کفر«بمثابه  »پيغمبر« محمد  بعد  که  است  معنا  بدين  اين  م  عد   2015ثالثاً 
ويا هراسم    است   مونيست نبودن ک  بمعنای ،وپيروی نکردن ازباب آواکيان  باوربه«سنتزنوين کمونيسم »

  . ! بگذارند برآن » وپيروان او کمونيسم  ديگری که رهبری « سنتزنوين

سری ازجمله  (يک)  :" يه  اظهارنظرمی کند چنين  باب آواکيان    کتاب« کمونيسم نوين»    329درصفحه  
پيش می توانستند   ين چند دهه ایدارند که خيلی ازبنيادگراهای اسالمی فعلی، هم   خود بنيادگراها اعتقاد 

ند وبه  مائوئيست نيست  اين نکته ای جالب ومهمی است که بايد به آن فکرکرد. چرا اآلن   مائوئيست بشوند. 
رای اسالمی شده اند؟ علتش چيزی بود که درچين اتفاق افتاد يعنی احيای سرمايه داری  جايش بنيادگ

وتغييرماهيت آن کشور. علتش چگونگی تحوالت درگوشه وکناردنيا تحت تأثيرعملکرد امپرياليسم بوده  
يادگرايانه وجهاديستی  است وغيره. اين طورشد که خيلی ازاين افراد به سمت ايدئولوژی وبرنامه ای بن
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حداقل مخالفت با بعضی ازجنايات امپرياليستهای غربی به  دند ودرمخالفت با امپرياليسم يا  چرخش کر
  بيراهه رفتند. اما اين صرفاً به بيراهه رفتن نيست، صرفاً انتخاب مسيرنادرست برای ابرازمخالفت نيست 

و وبرنامه  ايدئولوژی  يک  وعميبلکه  کامالً  است."  ق دستورالعمل  آواکيان    ارتجاعی  درصفحه  باب 
....حاال ازجنبه ای مثبت يا بالقوه مثبت به آن معانی مستتری فکرکنيد که اين    " : )عالوه می کند 330(

اظهاريه می تواند درخودش داشته باشد: خيلی ازکسانی که امروزجهاديستهای  بنيادگريای اسالمی هستند  
  ل می توانستند مائوئيست بشوند...".  چند دهه قب

فاً به بيراهه رفتن نيست، صرفاً انتخاب مسيرنادرست  :" اما اين صرمی گويد   درصفحه بعد   باب آواکيان 
جاعی است." که  برای ابرازمخالفت نيست، بلکه يک ايدئولوژی وبرنامه ودستورالعمل کامالً وعميق ارت

  تاحدی هم درست است. 

  باب آواکيان   وخيال پردازی است که بيانگربی اطالعی يک توهم  آنچه درپراگراف اول ودوم آمده است   
ايدئولوژيک  وماهيت    منشأ تشکيل وتاريخ جنبش"اخوان المسلمين"از و"حزب« کمونيست انقالبی»امريکا"

ارتجاعی اسالمی" بنيادگرا" درکشورهای مختلف اسالمی می باشد. جنبش    گروه های  سياسی واهداف
ه وبه کشورهای عربی  ) ميالدی برهبری حسن البنا درمصرپايه گذاری شد 1928اخوان المسلمين درسال(

با تأثيرپذيری   " ووهابی  سلفی "ازآن تاريخ ببعد گروه های " اخوان المسلمين" و گسترش يافت.  واسالمی 
کنند.   ازانديشه های  فعاليت می  اسالمی  مختلف  درکشورهای  بيستم    هفتاد   دههاخيردر  سيد قطب  قرن 

که    ميالدی عليه  زمانی  افغانستان  وفاشيسم  مردم  ها رژيم«جنايات  پرچمی  وجنگ  خلقی»  بپاخاستند 
افغانستان وا  مسلحانه را آغازکردند  به  شغال  وبعد عليه تهاجم نظامی سوسيال امپرياليسم «شوروی» 

  پرولتری   . ليکن با ضعف نيروهای انقالبی نظامی وبه مستعمره کشيدن آن جنگ مقاومت را ادامه دادند 
  ستی غربی ودولتهای ارتجاعی اسی قدرتهای امپريالياحزاب ارتجاعی اسالمی باسالح وپول وحمايت سي 

مردم تحميل کردند. درآن زمان گروه های    توده های   زادی خواهانه آعدالنه و  رهبری خودرابرجنگ 
دولت عربستان سعودی ودولت    به وسيله زکشورهای مختلف اسالمی  ا  " ادگرابنيتجاعی اسالمی جهادی" ار
انگلستان بسيج شده وگروه  سرويسهای استخباراتی امپرياليسم  به کمک  اکستان و پ امريکا وامپرياليسم 
ازکشورهای    ازعناصرافراطی اسالمینفرده هزارچند .تشکيل دادند را  عزامهللا  تحت رهبری عبد   القاعده""

درکنارگروه های    را  می وتسليح آنهابسيج کرده وباتربيت نظا  را  مختلف عربی وسايرکشورهای اسالمی 
در افغانستان  اسالمی  « ارتجاعی  ارتش  عليه  دولت  جنگ  وارتش  در  شوروی»    افغانستان مزدورآن 

قرارگرفت.فرستادند  بن الدن  اسامه  تحت رهبری  القاعده  گروه  ازترورعبد هللا عزام  بعد  نيروهای    . 
افغان درپاکستان  ودرکمپهای مهاجرين      جبهات جنگدر  جنگی القاعده وگروه های اسالمی افغانستان 

افغانستان مرتکب شدند. با تشکيل دولت اسالمی برهبری گروه های    مظلوم  را عليه خلق شنيعی  جنايات  
درسالاسالمی(جهادی)   ارتجاعی های    1992درافغانستان  گروه  اين  بين  جنايتکارانه  جنگ 

را عليه خلق    هولناکی  جنايات ه وطی مدت پنج سال  مزدورامپرياليسم برسرتقسيم قدرت دولتی آغازگرديد 
دادند  انجام  با  افغانستان  توانی.  ها    نا  گروه  متحد؛  اين  اسالمی  دولت  پاکستان  درتشکيل  کشورهای 

گروه طالبان افغانستان  تسليحاتی وپولی امپرياليستهای امريکائی  وانگليسی،    وعربستان سعودی به کمک 
  ومليشه های ارتش پاکستان  پاکستانی    هبری اسامه بن الدن ، طالبانتحت ر  "القاعده"  ونيروهای جنگی

قدرت سياسی  راجهت تصرف    »ی هاخلقوطن جناح«   ونظامی های تحت رهبری شهنوازتنی ازحزب 
افغانسوطی دوسال هشتاد    درافغانستان بسيج کردند  درآمد    تان به تصرف گروه طالبان  درصد خاک 

طی  ه اين گروه های اسالمی بنيادگرا  هم  .رهبری مال عمرتشکيل گرديد می تحت  اسالوحشت  وامارت  
  . را عليه خلق افغانستان انجام دادند  هولناکی   وتجاوزات  جنايات اين مدت 
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ميالدی    2001درنيويورک وپنتاگون درسال  تجارت جهانی برجهای مرکز انتحاری بر  بعد ازحمالت    
القاعد  به  جنگ عليه تروريسم»  زيرنام «و  قراردادهاين حادثه    انجام   به   ه را متهم دولت امريکا گروه 
کرد  لشکرکشی  داد   افغانستان  سقوط  را  طالبان  طالبان  ورِژيم   حکومت  سقوط  با  امريک.  ا   ارتش 

به   کهان  رهزاو"ناتو"درافغانستان  القاعده  جنگی  ازنيروهای  اسالمی  تن  مختلف  تحت    ازکشورهای 
ادند  اجازه د   ی ونيروهای طالبان وگروه های اسالمی پاکستان  ده بودند رهبری القاعده درافغانستان جمع ش

بروند.   پاکستان  به  اسالمی  که  مختلف  های  گروه  وکمکی  حمايتی  پايگاه  بزرگترين  ازجمله  پاکستان 
  اين گروه ( آی اس آی)سرويس استخباراتی نظامی پاکستان  .  ردهه اخيرمی باشد اخاصتاً طی چهبنيادگرا

و  ومسلح   نظامی تربيت  ها را  کند کرده  امپرمی  آنهابوسيله  اسلحه ومهمات وپول  امريکائی  .  ياليستهای 
دولت  خاصتاً    ازکشورهای اسالمی ارتجاعی  های  سرمايه داران ونهاد  دولت ها و» آن  ووشرکای «ناتو 

  اين گروه ها با وجود تضاد های معينی که با امپرياليسم تأمين می شود.   ترکيهو، قطر عربستان سعودی
رانه وغارتگری  اجهت تحقق استراتيژی واهداف خرابکامريکا وشرکای " ناتو" آن دارند، درعمل در

آنها درکشورهای مختلف اسالمی عمل کرده ومی کنند. همچنين اين گروه ها طی چهاردهه اخيردرجهت  
اند.با کرده  درافغانستان عمل  پاکستان  دولت  غارتگرانه  واهداف  استراتيژی  خود  آغازتحقق  جنبشهای 

تن ازنيروهای جنگی القاعده وطالبان بوسيله  ، صدها    2011کشورهای عربی درسال  مردم در  جوش
. طی  به ليبی وسوريه انتقال داده شدند   واسرائيل    سرويسهای استخباراتی امريکا وپاکستان وانگلستان

به  ديگر   اسالمی  کشورهای از  گروه داعش متشکل ازگروه القاعده وگروه های اسالمی  2014سالهای  
دولتها ک تا   مک همين  در  » حکومت خالفت اسالمی«  تشکيل گرديد  از را  خاک عراق وسوريه  بخشی 

وجنايات سبعانه گروه "      زجنايات هولناک خالفت اسالمی عليه خلقهای عراق وسوريه. اتشکيل دادند 
مه خلقها ونيروهای  هالشباب" درسومالی وگروه " بوکوحرام" درنايجريه وديگرگروه های همپاله آنها  

گروه های ارتجاعی اسالمی درجهت   اين جريانها ديده می شود که    جهان اطالع دارند. درتمام   مترقی
عمل  وتعدادی ازدولتهای ارتجاعی    " ناتو" متحدين آن درو  شبرداهداف استعماری امپرياليسم امريکا پي

هوری  ن جمنيروهای سپاه پاسداراو بوسيله ارتش عراق    خالفت اسالمی»بعد ازسرنگونی «  کرده اند.
  ورهبران  يروهای نظامیعراق، هزاران تن ازن بسيج مردمی»)(«شعبی"اسالمی ايران ونيروهای"حشد 

استخبارات « سرويس  بوسيله  انگلستان،    داعش»  قرارگرفته    مورد واسرائيل    ترکيه  امريکا،  حمايت 
شده تا دراهداف بعدی شان ازآنها   داده  امن انتقال  درمحل هایزيرنام کذائی « تحقيق ومحاکمه آنها» و

  استفاده کنند. 

مکتب    که برخی ازآنها ازعناصری تشکيل شده اند  درکشورهای اسالمی    »بنياد گرا« می  گروه های اسال
  درمدرسه های دينی    " ه حقانیوگر"والقاعده  و ؛ ليکن اکثريت آنها ازطيف طالبان  خوانده اند   ودانشگاه 

. طالبان  پاکستانی وطالبان افغانستان  تعليم ديده اند   وعربستان    پاکستانکشوردرکشورهای خودی ويا در
 ً های  عمدتا اند ديوبندی    دينی  درمدرسه  کرده  امپرياليستی  درکشورها.  تحصيل  داری  سرمايه  ی 
مرتبط با گروه    ناصربنياد گرای مکتبی ت تعليم وتلقين عتح  »اسالمی   وتشکلهای «فرهنگی   مساجد نيزدر

ميالدی قرن بيستم حدود پنج ميليون  هشتاد  ازاوايل دهه    .قرارمی گيرند   های القاعده وداعش وديگران
مجبوربه فرارازکشورشده ودرپاکستان پناه گرفتند. درآن شرايط احزاب ارتجاعی    تن ازمردم افغانستان

مدرسه دينی هزاران تن ازکودکان مهاجرين افغان رادرمدرسه    با ايجاد ده ها   افغانستان وپاکستان اسالمی  
قراردادند. درآن شرايط که جوسياسی مذهبی    »جهاديگری«روزی جلب کرده وتحت تربيت  نه  های شبا 

درسه ها  حاکم بود بسياری ازمردم افغانستان درپاکستان به علت فقروبيچارگی اطفال شان را به اين م
فرستادند.   واخالقی  می  فرهنگی  تأثيرفضای  تحت  دينی  دروس  فراگيری  با  اطفال  ها  مدرسه  دراين 

»  راه خداجهاد در«وازجمله روحيه وتفکرقربانی دادن  ؛    وروانی خاصی قرارگرفته وتربيت می شدند 
دراين مدارس    تربيت يافته   ونوجوان    کودک! همين هزاران  « بهشت»   « شهادت» ووعده رفتن بهقبول  و
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رتش طالبان را تشکيل می  ميالدی ا    بيستم   ن قر  انی بودند که دروسط دهه نود نيروی  جنگی جو  ، دينی
مدرسه دينی درافغانستان  ن صورت دردوران حکومت طالبان ده هامي که تا امروزادامه دارد. به  دادند 

  نيزتشکيل شده نی زيادی  سال اخيرمدارس دي  لبان طی حدود بيست تشکيل گرديد وبعد ازسقوط رژيم طا
کودکان ونوجوانان افغانستان مشغول هستند. اين مدارس نيزبشمول مدارس  که به تدريس وتربيت دينی  ند ا

اند. انگيزه ديگرجذب  ، القاعده، حقانی وداعش  دينی پاکستانی بزرگترين منبع سربازگيری گروه طالبان  
وگروه    رآنهاست که طالبان والقاعدهماهوا  گزاف    ش پولیمعاوديگران    درارتش طالبان   هاشدن اين نيرو 

  شبکه های قاچاق اين مواد و  وحشيش   ترياک وهيروئين  کنندگان    توليد «حقانی» اززارعين خشخاش و
صدها  ساالنه  امارت اسالمی طالبان » فعاليت دارند،  «وديگرامرای  قوماندانهاکه زيرهبری برخی از

روه ها ازدرک باجگيری ازتاجران درعرصه حمل ونقل  بدست می آورند. همچنين اين گميليون دالر 
از   تجارتی   کاالهای  ای شان  ماهواره  های  ازآنتن  باجگيری  کشور،  مختلف    مخابراتی   بنادروواليات 

ذی قيمت    فروش توليدات و  شرکتهای سرکسازی واعماربندهای آب باجگيری از،  ازشرکتهای خصوصی
  کات» وشيوه های ديگر عشروزبنام «  اخاذی،  دراختياردارند   درمناطق روستائیکه  مختلف کشورمعادن  

بعالوه  جهاد درراه خدا» به جيب می زنند و زيرنام «ساالنه صدها ميليون دالر،  مردم   ودزدی اموال 
بشکل نقدی    جيره های هنگفتی که ساالنه از. البته  نقدی هواداران شان درکشورهای اسالمی   »کمکهای«

  . د هستند ننيزبهره م   ودولتهای ارتجاعی می گيرند   امپرياليستی  نابع ازم ت ماوسالح ومه

اجتماعی کشورهای  -به لحاظ ساختاراقتصادی   می که اکثريت قاطع آنهااين گروه ها درکشورهای اسال
با ايدئولوژی وفرهنگ اسالمی  يمه فئودالی ومستعمره اند  نهم    عده ای  نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ويا 

فرهنگ    جهت تقويت وحفظ  تعليم ديده ودر  مسلط اين جوامع را تشکيل می دهند وايدئولوژی    که فرهنگ  
برقراری شريعت  ينها خواهان تشکيل نظام اسالمی وا  . می جنگند   ونظام فئودال کمپرادوری   وايدئولوژی 

احکام واجرای  اسالم  اسالم  قصاص،    هستند؛دراين کشورها    دين  «  ازجمله  اعضای  قطع  سنگسار، 
با  اين گروه ها  .دربيرون ازخانه ومحروميت آنهاازتحصيل وکار  زنان   حجاب اجباری وتحميل    ين» مجرم

بورژ  واجتماعی  امپرياليستی(مظاهرفرهنگی  که سرمايه های  غربی"وازی  با خود  " فرهنگ  اين  )  به 
.  ملی امپرياليستی ستم  سلطه و ومی آورند مخالف اند نه با بهره کشی سرمايه های امپرياليستی کشورها  

  مشکلی ندارند. اينهاتضاد هيچ  جانب طبقات فئودال وکمپرادورنيزاروستم توده های خلق ازبا استثماينها 
اينها با قدرتهای سرمايه داری امپرياليستی     وامپرياليسم ندارند.اپذيری با طبقات فئودال وکمپرادور آشتی ن

آنها با   که تضاد  درمواردی  مهای دست نشانده آنها درکشورهای اسالمی  تضادهای معينی دارند.يورژِ 
نزاع های ازجمله  باهم  درگير  قدرتهای امپرياليستی حامی نظامهای حاکم درکشورهای شان حدت می يابد 

د طبقات  فئودال وکمپرادوروامپرياليسم ازعمده ترين دشمنان جنبشهای  جنگ مسلحانه می شوند. اينها مانن
بدترين  ودرجامعه    انقالبی پرولتری ومترقی دراين کشورها هستند. اين گروه ها مهمترين مانع پيشرفت  

درسرکوب   انقالبیوسيله  که    اند. پرولتری    جنبشهای  فئودال  چيزی  حاکم  طبقات  اصلی  خواست 
بنيادگرا  است.   پرياليستی قدرتهای اموکمپرادورو درکشورهای    استراتيژی واهداف گروه های اسالمی 

  همسواست. دراين کشورهاوامپرياليسم    جهانی   سرمايه داری  استراتيژی واهدافاسالمی مشخص بوده وبا
امريکابخاطردفاع   امپرياليستی  ابرقدرت  قدرتهای امپرياليستی خاصتاً  با  گروه ها  اين  مخالفت وتضاد 

ويا مردم  نيست. ازمنافع  مفروض  کشورهای  وآزادی  ازاستقالل  اسالمی    حراست  ارتجاعی  نيروهای 
فئودال وکمپرادور ارتجاعی  طبقات  نماينده  طبقاتی  منحيث  دشمنان  اين کشورهاخلقها ازجمله  ستند  هی 

  درضعف وفقدان   اين گروه ها  ی شوند.م   جنگ مسلحانهدرگيرخود شان  ودرجهت تأمين منافع طبقاتی  
و  پرولتری  انقالبی  استجنبشهای  سوء  واحساسبا  ازروحيه  مردم  ضداستعماری    ت افاده  های  توده 

مدافع  «و  » خودرا «نماينده خلق  شيادانهکاذبانه وعليه ارتشهای اشغالگرامپرياليستی  درکشورهای اسالمی  
ستهای امريکائی و"  گروه طالبان با ارتشهای امپريالي   مانند جنگ   جا می زنند! ملی»  استقالل وآزادی  
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ازدست رفته ای    سياسی  که برای رسيدن به موقعيت   ست نشانده آنها درافغانستان دولت د ارتش  ناتو" و
امارت اسالمیشان آن     . می جنگند   ) (  ناتو"  امريکا ومتحدين"  پنهان وآشکارامپرياليسم  ماهيت روابط 

صلح» غارتگرانه امپرياليستی ارتجاعی بين امپرياليسم  دهه های اخيروامضای موافقتنامه«  درمنطقه طی
امريکاوگروه طالبان طی چند ماه اخير( که برضد منافع خلق افغانستان واستقالل کشوراست) بيش ازقبل  

گرديد. دراين موافقتنامه« صلح غارتگرانه » استراتيژی  واهداف  درازمدت امپرياليسم  بوضوح آشکار
وشرکای" ناتو" آن درآينده نيزعيان است؛ ازجمله اينکه « کنترول» چند گروه  اسالمی    جنايتکارامريکا

ا داعش"  جنايتکارازجمله"  و"  حقانی  گروه   " طال لقاعده"،  اسالمی  ازامارت  انشعابی  بان  وگروه های 
  گروه  دردولت دست نشانده   ايندرافغانستان به گروه طالبان سپرده شده است تا درپناه حمايت همه جانبه  

وخلقهای    افغانستان منافع خلق    فعاليتهای جنايتکارانه وضد   ؛ درآينده    ويا " امارت اسالمی " خود شان 
منطقه   استراتيژی  کشورهای  وتحقق  شان  خود  گروهی  منافع  تأمين    غارتگرانه واهداف  رادرجهت 

  وعربستان   امپرياليستهای غارتگرودولتهای ارتجاعی متحد آنها درمنطقه خا صتاً دولت ارتجاعی پاکستان
  ادامه دهند.  

نظردارد  آواکيان  اين  : کهباب  وماهيت  گرفت  نمی  صورت  داری  سرمايه  احيای  "اگردرچين 
  کشورتغييرنمی کرد اين گروه های اسالمی بنياد گرامائوئيست می شدند".  

گروه  ه  عناصرتشکيل دهند  سيرتکوين فکری    خالف اين نظرباب آواکيان طبق شرح مختصرفوق درباره
وآگاهانه عليه انديشه های انقالبی    ارتجاعی اسالمی سخت باورمند بوده  المی؛ اينهابه  ايدئولوژی  های اس

تاً  خاص واين مبارزه را  م) بودند وهستند.  - ل  - مکنند وازجمله وحشی ترين دشمنان (پرولتری مبارزه می  
خورشيدی گروه "    درافغانستان دردهه چهل  وظايف مهم شان می دانند. ازيکی    درکشورهای اسالمی  

المسلم جنايتکارانه  ين" اخوان  جنبش حمالت  فعالين  نوين  عليه  الدين    دموکراتيک  وگلب  داد  انجام 
(امپرياليسم،  رومزدورجنايتکا درصحن  سيدال  را  نوين  دموکراتيک  جريان  ازاعضای  يکی  سخندان) 

درسالهای دهه هشتاد ميالدی    کابل بقتل رساند. اين جنايتکارسفاک ونوکرامپرياليسم  ( دانشگاه)پوهنتون
ازجمله افتخارات  کشتن يک مائوئيست  " گفت که:    با صراحت   مصاحبه با راديو بی بی سی    طی يک
درجبهات ج    ." من است  ارتجاعی اسالمی  ارتش سوسيال امپرياليسم«گروه های  عليه  شوروی»  نگ 

ده هاتن ازافراد منسوب به جريان دموکراتيک نوين     ودرکشورهای پاکستان وايران  ورژيم مزدورآن
ن چگونه ازاين گروه های  که آقای باب آواکيا  معلوم نيست جنايتکارانه بقتل رساندند.  رابنام" مائوئيست" 

انديشه های انقالبی پرولتری(  دشمنان  ووحشی ترين    خونخوارترينازجمله  ووضدمردمی    جانی ارتجاعی  
ب درچين بوسيله رويزيونيستهای  اگرانقال  بفرض   ؟! ويا دارد   داشته است شدن  »  ت مائوئيسوقع «م) ت  - ل  - م
  جنبشهای انقالبی   ؛منحيث دژانقالب جهانی باقی می ماند سه جهانی» به شکست کشانده نمی شد وچين  «

ً   وجنبشهای رهائی بخش ملی درجهان   پرولتری  افريقا  درآسيا،  درکشورهای تحت سلطه امپرياليسم    خاصتا
ذب  وامريکای التين وازجمله درکشورهای اسالمی تعداد زيادی ازروشنفکران مردمی وتوده های خلق ج

نيروهای ارتجاعی اسالمی   و   وگسترش می يافتند،واين جنبشها تقويت  جنبشهای انقالبی پرولتری شده  
جهانی نمی توانستند  بنيادگرا وديگرجريانات ارتجاعی به حمايت وکمک دولتهای ارتجاعی وامپرياليسم 

ارتجاعی شان مسموم  هنگ  ويا کمترمی توانستند روشنفکران مردمی وتوده های خلق رابا ايدئولوژی وفر
جنبشهای انقالبی پرولتری راسرکوب کرده وتوده های خلق را درجهت اهداف ضدانقالبی شان  کرده و

گروه  سی وخصلت طبقاتی  اسي- با شرح مختصرفوق درباره ماهيت خط ايدئولوژيک  به گمراهی بکشانند. 
  توقع مائوئيست شدن آنها،    واستراتيژی واهداف ارتجاعی وضدمردمی های ارتجاعی اسالمی "بنيادگرا"  

  نيزهست.  که گمراه کننده   نه تنها ساده انگارانه   ه ها ترين وارتجاعی ترين افراد وگرو  ازاين وحشی
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:" نيروهای بنيادگرای اسالمی الترناتيف  می نويسد   چنين  ") کتاب "راهی ديگر 8(باب آواکيان درصفحه  
مثبتی برای توده ها نيستند اما مانع مهمی درمقابل اهداف وطرحهای امپرياليستهای امريکائی هستند به  

  ويژه درحال حاضر...". 

بر  ؛ برخورد آنهارادربرا ازآنجاييکه باب آواکيان درباره نيروهای بنيادگرای اسالمی اطالعات الزم ندارد  
توده های خلق کشورهای شان وديگرکشورهای اسالمی نمی تواند بگونه واقعی بيان کرده وبا عبارت  

منحيث  ارتجاعی اسالمی  نيروهای   ند. درحاليکه ک" الترناتيف مثبتی برای توده ها نيستند" خالصه می 
فئودال وکمپرادور توده های خلق  ازجمله دشمنان طبقاتی  ونوکرامپرياليسم  نمايندگان طبقات ارتجاعی 

پرولتری انقال  وخصم خونخوارجنبشهای  اينها دشمن علم وپيشرفت    وديگرجنبشهای مترقی   بی    هستند. 
اينکه باب آواکيان می گويد" نيروهای بنيادگرای اسالمی مانع مهمی درمقابل اهداف    جامعه اند.دروترقی  

رابطه    به خطا رفته ومالحظه می شود که  درمورد الً  وطرحهای امپرياليستهای امريکائی هستند" کام
دچارانحراف    وامپرياليستهای امريکائی وديگرمتحدين آن در"ناتو"  ی ارتجاعی اسالمی  بين گروه ها

وارتجاع    خاصتاً امپرياليسم امريکا   جهانی  امپرياليسم   ودست پرورده  ينها مولود اجدی است. درحاليکه  
درسطح  جهان    آنها   غارتگرانه   واهدافاستراتيژی  تطبيق    طی چهاردهه اخيردرجهت و بين المللی اند 

  جهت تحقق درزمينه سازاخيربه ويژه طی  حدود بيست سال   عمل کرده و   درکشورهای اسالمیازجمله 
استعماری  وطرحهای  اهداف وتسلط  نظامی  واشغالگری  مختلف  آنها    تجاوزکارانه  بوده  درکشورهای 

  وامپرياليسم روسايرنهادهای ارتجاعی  طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوحمايت وکمک    بااين گروه ها .اند 
  شهای رهائی بخش ملی نقش عمده بازی  درسرکوب جنبشهای انقالبی پرولتری وجنب  امريکا ومتحدين آن

ومذه دينی  ازباورهای  استفاده  سوء  وبا  ناآگاهب کرده  خلق  های  توده  وجنبشهای    ی  طلبانه  آزادی  حق 
ارتجاعی آنهاخواهانه خود جوش   اهداف گروهی خويش ورا  وامپرياليسم   عليه طبقات  اهداف  درجهت 

  . به شکست کشاندند و  آن منحرف ساخته  مسيراصلی از جهانی طبقات فئودال وکمپرادوروامپرياليسم 

تضاد  رت سياسی قرارگرفتند اين تضادها( ها درآستانه کسب قد   :" زمانی که نپالی باب آواکيان می گويد 
  بشکلی خودرا نشان دادند."  امپرياليستها ومرتجعين با دولت جديد انقالبی) 

دراخيرسال    ،ابتدا  ازهمان   درحاليکه  صحبت می کند؟!درنپال    آواکيان ازکدام «دولت جديد انقالبی»   باب    
ترک    ،رسيدند   »مصالحهبه «  نپال  ارتجاعی ولت  که رهبران حزب کمونيست نپال(مائوئيست) با د   2005

وساختارهای انقالبی خلق    خلع سالح شده  2007اوايل سال  تا    ارتش آزادی بخش خلقو  مبارزه کرده
روستائی  خلق(  درمناطق  قدرت  های  وهسته  آزادشده  کرده)  مناطق  منحل  پارلمانتاريزم    را  را  وراه 

وبا کسب    شرکت کرد     درماه اپريل  درانتخابات پارلمانی   مائوئيست)» کمونيست نپال(. حزب «رگزيدند ب
پراچندابه     ،تحت سلطه امپرياليسم ودولت ارتجاعی هند رپارلمان دولت فئودال کمپرادوری  د کرسی    83

بيانگر  .رسيد   اين دولت   صدراعظمی حزب کمونيست نپال(مائوئيست)» به رهبری  «سقوط  همه اينها 
نپال  مبارز  شکست کشاندن انقالب خلق  هوب   طبقاتی وملی  وتسليم طلبی  "پراچندا" درپرتگاه رويزيونيسم  

  بود.  

بود که شروع به تشخيص اين خط    2006-2005:"... حوالی سالهای باب آواکيان  چنين ادامه می دهد 
کمونيسم رهبری نمی  نويسيم، انقالب درنپال براساس سنتزنوين  کرديم آن موقع نيامديم درنشريه مان ب 

درنامه های که آن موقع علنی هم نکرديم    درد نمی خودرد نه! به هيچ وجه چنين نکرديم.   شود بنابرين به 
گفتيم درک ما ازتضادهای واقعی که شما با آن ها دست وپنجه نرم می کنيد اين است وبه اين داليل  

نا راه  کنيم  ايد.درستی  فکرمی  گرفته  درپيش  آنها  حل  نپال(مائوئيست)  اما  .... برای  کمونيست  حزب 
مداخله هند بود که اگرانقالب    درمسيرخود به موانع وتضادهای جديد برخورد کرد.... تهديدات وامکان 

سايه نحس امريکا وبقيه امپرياليستها هم داشت    بيش ازاين ها پيش روی می کرد، هند دست بکارمی شد.
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ولی اگرحزب نپال    پررنگ می شد وپای چين هم درميان بود که تظاهربه حمايت ازانقالب می کرد 
که    . اينها چيزهای بسيارواقعی بودند همچنان ودرمسيرانقالب جلومی رفت عليه اش دست بکارمی شد 

ب  بايد  حزب  کرد... آن  می  نرم  وپنجه  دست  آنها  فشاری  ا  پا  که  رسيديم  نتيجه  اين  به  هميشه  اما 
برمسيرصحيح هرچقدرهم که مشکل باشد، الزامی است واگرآنها درمسيری که پيش گرفته اند جلو بروند  

فش دست خواهند کشيد، مسلماً هيچ تضمينی  يعنی سازش با سيستم وقدرت دولتی موجود، ازکل اهدا
برمسيرانقالب شکست هم بخورند.   پافشاری  نداشت حتی ممکن بود درصورت  برای پيروزی وجود 
ممکن بود دچارعقبگرد جدی شوند. عقبگردی که تأثيراتش نه فقط درنپال بلکه درانقالب درکل جهان  

يزيونيسم وخيانت به توده های  که حاضربودند  نيزحس می شد اما پشت کردن به انقالب ورفتن به راه رو
برتربود  کنند،  فداکاری  ديدند  می  درآن  را  شان  منافع  انقالب که  وجان برای  دل    426."(صفحات  با 

  کتاب  کمونيسم نوين).  -427و

کموني ديگر«حزب  ای  وعده  امريکا»  انقالبی  کست  دربرابر  مازاحزاب  "جاا"  دهنده  تشکيل    ونيست 
انقالب خلق نپال    رويزيونيستی رهبران حزب کمونيست نپال(مائوئيست) وبه شکست کشاندنانحراف  

درحاليکه    .اتخاذ کردند   انحرافینادرست و  ند؛ موضع واردکرد  نيزبه انقالب جهانی    که ضربت شديدی
قرارگرفته  رويزيونيسم    به پرتگاه  مائوئيست)مونيست نپال (که  رهبران حزب  ک  ازهمان ابتدا روشن بود 

"ما شروع به تشخيص اين خط کرديم، آن رادرنشريه خود نشرنکرديم،  باب آواکيان می گويد:    ليکن   . اند 
می گويد:   مائوئيست) را علنی نکرديم"، بدترازآنکه لی به رهبران حزب کمونيست نپال (نامه های ارسا

درمسيری که  " يعنی  اگرآنها  اند جلوبروند  از  سازش پيش گرفته  کل  با سيستم وقدرت دولتی موجود، 
برای پيروزی وجود نداشت. حتی ممکن بود درصورت  ، مسلماً هيچ تضمينی  د کشيد ناهدافش دست خواه 

درباره  که  درپراگراف  قبلی  مين چند مورد  ه  درحاليکهپافشاری برمسيرانقالب شکست هم بخورد....".  
  فرجام و  ود بآشکار   ام  تذکرداده  مائوئيست) نپال(  رهبری حزب کمونيست صريح    يونيستی انحراف رويز 

مشخص بود وجنبش  ست)» درپيش گرفته بودند نيزرهبران «حزب کمونيست نپال(مائوئيکه  مسيری را  
درسطح بين  جريان  ومی گرفت.  انقالبی    صراحت موضع   به  بايد دربرابرآنانقالبی انترناسيوناليستی  

قرارداده   ضدامپرياليست وضدارتجاع    ونيروهای مترقیانقالبی وپرولتارياس کمونيستهای  المللی به دستر 
با    درحاليکه "  د اهداف شان دست خواهند کشيازآنها  ". مطلب ديگراينکه باب آواکيان می گويد  می شد 
  مائوئيست) کمونيست نپال («رهبران  حزب    اساسی  ديگرترديدی باقی نمانده بود که    چند اقدام همين  

کشيده  » دست  نپال  خلق  انقالب  غيرو  بودند   ازاهداف  مسيرديگریآنها  راه  و  اين  گرفته  به  درپيش 
ت  راصد حتی زمانيکه درچوکی    پراچندا راهای    ه مالحظه می شود که آنها گفت  مسيرانقالب برگردند.

  :" که   به خلق  مبارزنپال می گفت   با شيادیوتکيه زده بود  ادوری وابسته امپرياليسم  دولت فئودال کمپر
ب پارلمانی با حزب کمونيست  درصورت عدم همکاری احزا"يا اينکه می گفت:     ادامه دارد" انقالب  

سراشيب   پذيرفتند وبه را   د شد" مائوئيست) درجهت تحقق خواستهای آنها، جنبش سوم شروع خواهنپال(
وبی ترديد اين    قرارگرفته بودند توجه نکردند.)»  ائوئيست محزب کمونيست نپال(رهبران «  که  قهقرای

  يک انحراف اپورتونيستی محسوب می شود. نيزبرخورد باب آواکيان 

خلق نپال متعلق  پرولتاريا يک طبقه بين المللی است وکمونيسم انقالبی انديشه جهانی است. جنبش انقالبی  
پرولتاريا همه  بود.بايد به  جهان  دهنده وسايرزحمتکشان  تشکيل  وظيفه  جاا"" احزاب  برمبنای 
مونيست  رهبران حزب کرويزيونيستی    ف صريح دربرابراين انحرا   ازهمان ابتدا   انترناسيوناليستی شان 

می دادند؛ نه اينکه مانند حزب کمونيست انقالبی    گرفتند، خلق نپال راآگاهی   مائوئيست) قرارمی نپال(
کمونيستهای انقالبی جهان مخفی نگهداشته  امريکا ورهبرآن باب آواکيان موضع ونظرخودرا ازآنها و

انقالبی وفاجعه بارپراچندا  مطرح می کردند. آن چرخش ضد   ائوئيست) مبا رهبران حزب کمونيست نپال(و
نپال(حز«رهبران  وديگر اشتباه صورت نگرفته بود.وديگراعضای  روی  از   » )ائوئيست مب کمونيست 
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  منجالب   » م)  - ل  - حزب کمونيست ايران(م «و  ») ائوئيست م حزب کمونيست افغانستان(«  " ازجمله آ"جا
پيروزی  «راوبه شکست کشاندن انقالب خلق نپال  )وئيست ائ رويزيونيستی رهبران حزب کمونيست نپال(م 

برای خلق نپال وپرولتاريا وخلقهای    » آستانه پيروزی انقالب سوسياليستی«و  » انقالب دموکراتيک نوين
اغفال کردن خلق نپال  ماهيت  درشيوه برخورد  جهان تبليغ کرده وآن رابا طمطراق تجليل کردند. اين  

ناليستی همه کمونيستهای انقالبی جهان  مضافاً اين وظيفه انترناسيو .  خالف انترناسيوناليسم پرولتری بود و
جدی  اصولی    موضع    رويزيونيستیی" بود که دربرابراين پرتگاه  جنبش انقالبی انترناسيوناليستخاصتاً "

ازتحوالت نپال وعملکردهای رهبران حزب کمونيست نپال(مائوئيست)  زيرا آنها بيش ازهمه  ؛  می گرفتند 
وظيفه انترناسيوناليستی شان عمل  البی امريکا وباب آواکيان به  چراحزب کمونيست انقداشتند.  آگاهی  

انحرافی نه تنها خلق نپال را  و  ، غيراصولی غيرواقعی  جاا" با اين موضعگيريهایاعضای ".نکردند؟ً! 
های   گمراه وخلق  پرولتاريا  که  را  کردند  جهان  کردند زحمتکش  های  د ترفن  ودرحقيقت   نيزاغفال 

  . ) » را پذيرفتند ائوئيست «حزب کمونيست نپال(مرهبری ورويزيونيستی نيستی اپورتو 

"حقيقت" ماه    30درهمان وقت  درشماره    ازاعضای"جاا" م) يکی ديگر  -ل  - ايران( ممونيست  حزب ک
سوسياليستی؛ سرنگونی  يک دولت    تولد  درآستانه    :") (شماره ويژه انقالب نپال) نوشت 2006آبان( نوامبر

دولت  وسوسياليستی درافق پيداست وازدو  کامل دولت کهن وشکل گيری يک دولت دموکراتيک نوين
  لت کهن ارتجاعی ودولت نوين انقالبی) يکی بايد برديگری غلبه کند." موجود( دو

افغانستان  کمونيست(حزب  « درشماره  »مائوئيست)  رابطه   ماه    )14(بهمين  منتشره  جاويد"  شعله   "
نوامبرعقرب( درمرحله حساسی )نوشت:"  2006آبان)(  نپال  نوين،  دموکراتيک  انقالب  درآستانه    نپال 

خود  از ازتاريخ  پس  درنپال  است،  هایقرارگرفته  زمانی    پيشروی  مدت  درطی  خلق  جنگ  موجود 
ب  توأم  قراردارد.  درآستانه پيروزی  اکنون  کم نظيربيشترازيک دهه،  تاريخی  اين فرصت  مخاطرات  ا 

  برسرراه انقالب خود نمائی می کند". نيز 

  " :   چنين آمده بود   مائوئيست قوی احزاب وسازمان های  اطالعيه مطبوعاتی ششمين کنفرانس منط متن  در
انقالبی   درجنبش  متحد  مائوئيست  های  وسازمان  احزاب  منطقوی  کنفرانس  اواخرششمين  درين 

، برزمينه ظهورموج  انترناسيوناليستی درجنوب آسيا، درشرايطی ازمنطقه وجهان که فرصتها وچالشها
ده خلقهای جهان مقابل نيروهای  نوين انقالب جهانی وتعرض ضدانقالبی امپرياليسم امريکا، اين دشمن عم

ب شديداً  اين  االمائوئيست  دايرگرديد.  است،  جائيرفته  درنپال،  بطورمشخص  انقالب  وضعيت  که 
مائوئيست) به سطح تعيين کننده ای رسيده است،  وين به رهبری  حزب کمونيست نپال(دموکراتيک ن

به تصرف قدرت سياسی نزديک    مائويست)اليکه درنپال حزب کمونيست نپال (مشاهده می شود.... درح
  ب کمونيست مائوئيست) افغانستان». ميالدی سايت انترنيتی « حز 2007می  7گرديده است...".( 

چنين آمده    21ياليسم وانقالب پرولتری درقرن  بين المللی درباره امپرسيمينارمطبوعاتی  اطالعيه  درمتن   
پرو  " : بود  وانقالب  امپرياليسم  درباره  المللی  درقرن  سيميناربين  از21لتری  بخشی  مثابه  به    تجليل، 
حزب وسازمان مائويست موفقانه به پايان رسبد،    15نپال، با شرکت  جنگ خلق دردهمين سالگرد آغازاز

می    سيميناردرگره گاه تاريخی ای که خلق نپال به سوی يک پيروزی قاطع باالی دشمنانش پيش روی
امريک امپرياليسم  درحاليکه  دشماکند،  اين  تجاوز،  درجنگ  جهان،  خلقهای  عمده  درعراق  ن  کارانه 

پتانسيل عظيم موجود دراوضاع کنونی  آگاهانه ازوافغانستان گيرمانده است، برگزارشد. سيمينارباشناخت  
ف وخواست  انقالبی  بزرگ  های  پيشروی  برای  بجهان  کمونيست  نيروهای  برضعف  آمدن  رای  ايق 

  . ساختن اين نيرو،دايرگرديد..." آزاد 
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نظرازا جااصرف  وسازمان های عضو"  احزاب  پراچنداينکه  های  وشيادی  وديگررهبران    "،ترفندها 
نپال (« نپال را  که خل  » وئيست)ئ ماحزب کمونيست  انقالبی  با مثالهای ازقبيل طرح قرارداد حزب  ق 

ائتالفی"  "دولت  درباره  کايچک"،  برهبری " چان  کمونيست چين درجريان انقالب  با دولت وقت چين
که  وامپرياليسم جرمنی (  " بين دولت شوروی سوسياليستیليتوفسک  -برست صلح  قرارداد "وامضای  

ماده ای پراچندا با هفت حزب پارلمانی وقرارداد « صلح» با دولت نپال واقدامات    12قرارداد    محتوی
اغوا می  )  ه است هيچ شباهتی با آنها نداشتبه لحاظ شکل ومحتوی ضدانقالبی آن عليه انقالب خلق نپال 

انقالب  ، برخالف  ديگری  استراتيژی واهداف به جهت اوضاع درعمل  پيشرفت  که    ، شاهد بودند کردند 
نپال ارتش رهائی بخش خلق  سيرمی کرد   خلق  متحد   ازجمله: خلع سالح  ملل  انحالل  تحت نظارت   ،

ن  وشرکت درپارلما   انتخاب راه پارلمانتاريزم،  درصد مناطق کشور  80ساختارهای دولت نوين خلق در  
  ی انحرافومواضع    نظرات   همچنان.سم ودولت توسعه طلب هند امپريالي  دولت  فئودال کمپرادوری وابسته

يا:ازقبيل پراچندا چندحزبی  سوسياليستی  «تزرقابت  سوسياليسم»رقابت  دردوران  تزرقابت  ،«حتی 
با جيمی  پراچندا    صحبت ،  دموکراتيک احزاب بورژوازی با حزب کمونيست تحت ديکتاتوری پرولتاريا»

درماه جون   قانونی     " : می گويد   که    2007کارتررئيس جمهوراسبق امريکا  اسامبله  برای   ما يکدهه 
  مردم مسابقه دموکراسی چند و خوبی با دولت امريکا برقرارکنيم    جنگيده ايم، ما می خواهيم که روابط 

جيمی کارترطی    که  . " « نظام بازارآزاد» را حمايت می کنند حزبی ونظام اقتصادی تشبثات آزاد يعنی  
مطبوعاتی   امريکارا م گفت:"کنفرانس  حکومت  ً کردتا  بااصراروادارخواهم ن  همرای  ارتباطی  قسما
ديگر ،  مائوئيستهابرقرارکند" انحرافی  سال  تاکه  ی  ومسايل  پراچندا    ميالدی  2007اوايل  ازجانب 

حزب   بود وديگررهبران  شده  فوق  ب. مطرح  رهبران    رويزيونيستی   دربرابرانحرافرخوردتشکلهای 
  می باشد. يست)»، غيراصولی وانحرافی حزب کمونيست نپال( مائوئ «

اين گرايش را داشت که  باب آواکيان می گويد  اما  انترناسيوناليست بود  مائودرعين حال که اساساً   ":
او  انقالب را درون  خود دارد.مسايل را اين گونه ببيند که هرکشورتضادهای درونی خود ومبانی واساس  

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  

هم وجودداشت. اما مشکل اينجاست که    که هيچ درکی ازمسئله وجود نداشت اما نا روشنيهای زيادی
اربرد.... تضادهای درونی  درعصرسرمايه داری امپرياليستی تضاد درونی را بايد به گونه ای ديگربک 

پايه ای برای تغييرهستند اما آن کشوربه نوبه ای خود بخشی ازيک دنيای گسترده ترهستند  يک کشور
  ." معين اتفاق می افتد آنچه درهرکشورتراند، حتی برای  که درتحليل نهائی تعيين کننده

درونی  های  تضاد کارکرد وپرولتری  انترناسيوناليسم  ،دوموضوعدراينجا  آواکيان باب  
نيمه فئودالی ونيمه    کشورهایتضاد بين    ست.ا  مطرح کردهسرمايه داری امپرياليستی  درعصرکشورهارا

،  سلطه اقتصادیبراساس  که     بودهآشکار  التين امپرياليسم درقاره های آسيا، افريقا وامريکای  مستعمره با  
  وبه مستعمره کشيدن   مستقيم   نظامی  با مداخالت سرمايه داری جهانی وامپرياليسم ويا      فرهنگی سياسی و

کشورها  آن شود مشخص    دراين  فئودال  می  ارتجاعی  طبقات  به  اتکا  با  امپرياليسم  را  اينها  همه   .
داخلی  تضاد توده های خلق با طبقات ارتجاعی    ن کشورها وکمپرادورانجام می دهد.وازجانب ديگردراي

اين کشورها  رتحليل نهائی  درتحوالت  د و  بوده وتضاد عمده  را تشکيل می دهد.   وامپرياليسم نيزمشخص 
  ن را نمی پذيرد. که باب آواکيان آ واقعيتی  قش عمده داشته وتعيين کننده می باشند،نتضادهای درونی  

اده درخارج آنها  :"آنها (متافيزيسينها) علل تکامل اشياء وپديده ها را بطورسمائوتسه دون می گويد 
اشياء وپديده ها دراثرتضادهای درونی خود    لکتيک ماترياليستی می جويند وتزديا براينکه  را مبنی 

تکامل می يابند، انکارمی نمايند. ازاينروآنها نه قادربه توضيح تنوع کيفی اشياء وپديده ها هستند ونه  
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توجيه کنند". مائوتسه دون می گويد: علت اساسی تکامل  رامی توانند تغييريک کيفيت به کيفيت ديگر
اشياء وپديده ها نهفته    ربيرون آن نيست، بلکه دردرون آن است، درسرشت متضادهرشئ يا پديده د

بطوربه است....   جامعه  وتکامل  ترتيب رشد  نامين  دراثرعمده  بلکه  نيست،  ازعلل خارجی  علل  شی 
عمده دراثرتکامل تضادهای درونی  بطور  درونی جامعه صورت می گيرد....ديگرگونی های اجتماعی

امل تضاد بين نيروهای مؤلده ومناسبات توليدی، تضاد ميان طبقات وتضاد ميان  تکجامعه، يعنی دراثر 
نووکهنه رخ می دهد؛ تکامل اين تضادهاست که جامعه را به پيش می راند وسرانجام منجربه نشستن  

انترناسيوناليست بايد  مائوتسه دون می گويد ونيزجامعه نوين برجای جامعه کهن می گردد". :" يک 
ند.... کمونيستهای  باشد. شرايط تاريخی مضمون کنکرت ميهن پرستی را معين می ک ميهن پرست هم 

ميهن پرستی را با انترناسيوناليسم پيوند دهند، ما درعين اينکه انترناسيوناليستيم، ميهن  چين بايد  
تحقق   همان  عمالً  پرستی  ميهن  ملی  بخش  آزادی  درجنگهای  سبب  بدين  نيزهستيم.  پرست 

  است."( جلد دوم آثارمنتخب مائوتسه دون) انترناسيوناليسم 

د وهمبستگی پرولتاريا وسايرزحمتکشان همه ای ملت ها درنبرد مشترک  به معنای اتحا  انترناسيوناليسم  
سياست وايدئولوژی  عبارت است از  عليه استثماروستم سرمايه داری جهانی وامپرياليسم است. همچنين 

کارگران وزحمتکشان  همه کشورهای جهان    . جهان  زحمتکشانمه ای  همبستگی بين المللی پرولتاريا وه
  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  
استثمارگروستمگرناشی می  مشترک جهت سرنگونی سر وديگرطبقات  داری جهانی وامپرياليسم  مايه 

  گردد.

تضادهای درونی جامعه،  تکامل  رگونيهای اجتماعی بطورعمده دراثر.... دگ   :" مائوتسه دون می گويد 
تکامل تضاد بين نيروهای مؤلده ومناسبات توليدی، تضاد ميان طبقات وتضاد ميانه نووکهنه  يعنی دراثر 

دهد؛ تکامل اين تضادهاست که جامعه را به پيش می راند وسرانجام منجربه نشستن جامعه  رخ می  
ی را حذف می کند؟ بهيچ وجه.  نوين برجای جامعه کهن می گردد. آيا ديالکتيک ماترياليستی علل خارج

علل خارجی شرط تحول وعلل داخلی اساس تحول است، درعين    کتيک ماترياليستی  برآن است که ديال
بويژه دردوران  سرمايه داری و  نکه علل خارجی بوسيله علل داخلی مؤثرواقع می شوند..... دردوراناي

اقتصادی وفرهنگی  درزمينه های سياسی،کشورها بريکديگروانقالب پرولتاريائی تأثيرونفوذ  امپرياليسم 
زي العاده  دون)(استادفوق  مائوتسه  فلسفی  قالب  وان   عصرامپرياليسمدر[توضيح:." چهاررساله 

  سرمايه داری   سياسی، اقتصادی، فرهنگی ونظامی کشورهای  سلطه پرولتاريائی اين تأثيرونفوذ يعنی  
  ]. می باشد  امريکای التين  درآسيا، افريقا نگهداشته شده   امپرياليستی برکشورهای عقب 

  :  آنقبال  م)» در  -ل  -« حزب کمونيست ايران(مونظرات ومواضع   » کمونيسم    « سنتزنوين

« با کمونيسم پيشين نمی توان به آينده ای کمونيستی   م)» می گويد:"  -ل  -« حزب کمونيست ايران( م
دستيافت وبدون" سنتزنوين" نه به درک درست گذشته می رسيم، نه به ساختن آينده. سنتزنوين کمونيستی  

آواکيان درپروسه مبارزات وسيع  ازکمونيسم گذشته وتدوين" کمونيسم نوين" کارسترگی است که باب  
کتاب"    25( صفحه  .است   سه دهه اخير، موفق به انجام آن شدهوژی دروايدئولعرصه تئوری، سياست  در

  . »"  م)  -ل  - ( م ايران  حزب کمونيست اميرحسن پورعضو «ج نوين کمونيسم" اثربرفرازمو

«کمونيسم پيشين»    م)»،  -ل  - ازنظر«حزب کمونيست ايران( م  که  پراگراف فوق گويای اين مطلب است  
نبوده  مائوتسه دون گويا «ديگرسالحلنين ويعنی ازمارکس وانگلس تا   درک درست  برای  و   » کارآمد 

کارائی    ورهبری انقالب پرولتری درجهان   م)   - ل  -( م جنبش بين المللی  کمونيستی  ازگذشته وساختن آينده 
نفی ندارد.   بمعنای  درماهيت  ادعا  ف  تاريخ   اين  وجودی  وحقيقت  پرولتری  علی  گذشته  انقالب  علم 
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به صراحت    م)»  -ل  -«حزب کمونيست ايران( م   است!. اين نظروموضع   )مائوئيسم  -لنينيسم  -مارکسيسم(
ابهت ودرخشانی را که    بيش ازيک ونيم قرن کمونيسم انقالبی وپيروزی های باپرافتخارانکارازتاريخ  

جهان    پرولتاريا  بيستم    آندرپرتو ی  آوردرقرن  اد بدست  ترديد    ند،ه  وبی  درپرتگاه    قرارگرفتنبوده 
  می باشد.  رويزيونيسم

ش تکاملی کيفی درعلم کمونيسم  "سنتزنوين، جه:» مدعی است که  م)  - ل  -ايران ( م  «حزب کمونيست 
کيفی  بيانگرتکامل  سنتزنوين  است».    است،  کمونيسم  کيفی  پيشرفت  سنتزنوين  است،  کمونيسم  علم 

حل کيفی يک تضاد حياتی است  که ازابتدای تکامل کمونيسم  بيش ازهرچيزمعرف ونمايانگر سنتزنوين 
علمی کمونيسم با جنبه های ازکمونيسم    است: حل تضاد رويکرد وروش بنياداً تا کنون درآن موجودبوده  

ايرت داشته است. باب آواکيان با حل اين تضاد چارچوب مارکسيسم را  که با چنين رويکرد وروشی مغ
قابل مقايسه با کارمارکس دربنيان  اوجدد کرده است. ازاين منظر، کاربراساس علمی تر، غالب ريزی م

  گذاری چارچوب مارکسيسم است". 

که ای  انارشی شکل عمده ای حرکت ونيروی محرم)» می نويسد:"    - ل  -« حزب کمونيست ايران( م
ی بخش جدائی ناپذيری از  آن است. هرچند تضاد بين پرولتاريا وبورژواز  سرمايه داری وتضاد اصلی 

توليد اجتماعی شده ومالکيت خصوصی است؛ اما نيروی محرکه ای پيش برنده اين فرايند،    تضاد ميان 
می کند.  وعلمی تراسی مارکسيستی بسط داده  است. سنتزنوين، اقتصاد سيتوليد سرمايه داری    انارشی 

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  

  رد.تری به رابطۀ ميان زيربنای اقتصادی وروبنای سياسی وايدئولوژيک جامعه دا

  ست...". ين تجسم يک انقالب ديگردرتفکربشراسنتزنو :"مدعی است کهم)»-ل- «حزب کمونيست ايران(م

  منظوراست که چگونه  مختصربدين تذکاردراينجا  و   پرداخته شدهشهای قبلی اين نوشته  دربخفوق    موارد به  
«حزب کمونيست   انحرافی گام به گام نظريه ها ومواضع  م)»   - ل - ب کمونيست ايران( م« حز رهبری 

نه    قرارگرفته است.   رويزيونيسم   کيان را تعقيب کرده ودرمنجالب انقالبی امريکا» وباب آوا همچنين 
مواردی ازمسئله " حل تضا  م)» - ل  - «حزب کمونيست ايران(م«حزب کمونيست انقالبی امريکا» ونه  

ريای جهان  رهبران بزرگ پرولتا  تی بين المللی را که مدعی اند که کمونيسد رويکرد وروش" درجنبش  
«تجسم يک انقالب ديگردرتفکربشر»  وسنتزنوين راذکرنمی کنند.بطورمشخص ،  به آن توجه نکرده اند 

بنيان گذا ران سوسياليسم  مارکس وانگلس  تا کنون  درتاريخ بشرهوده گوئی بيش نيست.  خواندن يک بي
ظلمت فلسفه وافکارارتجاعی وخرافات  اسارت  ا ازرکشف علم انقالب پرولتری انسان    که با   بودند علمی  

داده وراه رها  ومذاهب   وزمينی   »اديان آسمانی« آن  نجات  راازستم واستثمارسرمايه داری جهانی  ئی 
ب  انقالپرولتری،    انقالب کشف علم    همچنين    .وامپرياليسم وديگرنظام های استثمارگروستمگرنشان دادند 

ونجات اوازخود بيگانگی ورسيدن  بيشتر   تکامل فکریشرايط را برای  واقعی درتفکربشربوجود آورده و
کامل کيفی مارکسيسم انقالبی(علم انقالب  تلنين ومائوتسه دون با    آماده ساخت.  وآزادی    به خودآگاهی 

  مائوئيسم.  - ينيسملن  - عالی تری قراردادند، مارکسسم تکاملی آن را درمقام  ) پرولتری

ايران( م "  می گويد:انقالب کمونيستی درايران  م)» درمانيفست وبرنامه ای    - ل  -« حزب کمونيست 
عصرانقالب کمونيستی است، عصرگذارجامعه ای بشری به ورای جامعه ای چند هزارساله  عصرما  

  ای طبقاتی است". 

ايران( کمونيست  حزب  بجای  - ل-م«  از«عصرانقالب  صح  عصرامپرياليسمم)»    » کمونيستیبت 
  اين ترمينولوژی   بکارگيری .دارد   » جامعه چند هزارساله ای طبقاتیبه ورای    عصرگذارجامعه بشری «و
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عصر  است   خالفونامگذاری  دون  ومائوتسه  تقريباًدرسراس.نظرلنين  دارد  امپرياليسم  تسلط  رجهان 
وکمپرادوروابسته  پرولتاريا وسايرزحمتکشان جهان عليه امپرياليسم وطبقات ارتجاعی فئودال  ومبارزه  

است  پرولتری  انقالب  پيروزی  درجهت  آن  مفه ونوکران  يک  کمونيستی»  نيست. .«انقالب  مجرد    وم 
وتوليد    مالکيت شاخص    ،طبقات   وشاخص های مؤلده ومناسبات اجتماعی ديگرازنظرسطح تکامل نيرو 

. مائوتسه  وجود دارد   زيادی  تفاوت های راتيک نوين وانقالب سوسياليستی  بادومرحله انقالب دموک  وتوزيع
پرولتاريائی ودرعين حال نظام اجتماعی       :" کمونيسم سيستم کامل وواحدی ازايدئولوژیدون می گويد 

ترين، مترقی ترين،  نوينی است که باهرسيستم ايدئولوژيک  ونظام  اجتماعی ديگر تفاوت دارد وکامل  
ترين   استانقالبی  بشريت  درسراسرتاريخ  آنها  ترين  انقالب    اگرچه   ". ومنطقی  مرحله  کمونيسم 

رادربر انقالب سوسياليستی  نوين ومرحله  مراحلدموکراتيک  ازاين  هرکدام  ليکن  باهم    انقالب   دارد؛ 
شت  وپرولتاريای انقالبی درکشورهای تحت سلطه امپرياليسم با درنظرداتفاوتهای اساسی دارند.کمونيستها 

وتضاد   - ساختاراقتصادی   دراينطبقاتی    های  اجتماعی  در  موجود  پرولتری  پروسه  کشورها  انقالب 
شان   ازپيروزی  درکشورهای  دارند  صحبت  سوسياليستی  انقالب  وپيروزی  نوين  دموکراتيک  انقالب 

صحبت    انقالب سوسياليستیازسرمايه داری امپرياليستی    وکمونيستهاوپرولتاريای انقالبی درکشورهای
هردواين جوامع مبارزه طبقاتی انقالبی رادردوران سوسياليسم وتحت ديکتاتوری پرولتاريا تا   می کنند. 
. کمونيسم نظام اجتماعی  که درست است   تی ادامه می دهند طبقه، جامعه کمونيسه جامعه بدون  رسيدن ب

اگرزمانی فرابرسد که نظام    نوينی است که با نظام سوسياليستی ازجهات مختلف تفاوت اساسی دارد. 
سرمايه داری جهانی وامپرياليسم وديگرنظام های  نظام  را درجهان تشکيل داده و  تی نظام مسلط سوسياليس

نابودی  شکست وويا درآستانه    دهدادرجهان تشکيل    وضعيت غيرمسلط رامتحد آن  گروستمگراستثمار
رسيد)قراربگيرند( فراخواهد  درآينده  دورانی  چنين  حتماً  می    ،که  صورت  از"    شود درآن  صحبت 

نمود.  عص درجهان  کمونيستی"  بشری نيز و رانقالب  بی  ....عبارت«عصرگذارجامعه  است.  مفهوم  » 
بجای    است.  وتضاد های طبقاتیموجوديت طبقات مختلف اجتماعی  بيانگرجامعه بشری»  «  مقوله زيرا

 ودوران معينپرولتاريا    واستراتيژی واهداف انقالبی  طبقه    انقالبات پرولتری باماهيت مشخص طبقاتی 
  «جامعه بشری» بکاربردن  اصطالح  ،  (انقالب دموکراتيک نوين وانقالب سوسياليستی)  آنهای   انقالب 

طبقات  مختلف  که  گيرد   اجتماعی  رانيزدربرمی  وضدانقالبی  ارتجاعی  طبقات    درست نا،ازجمله 
طبقاتیاست. مرزهای  کردن  مغشوش  اصطالح  اين  مختلف  بکاربرد  باشد   درجوامع  گزافه  ينهاا.می 

  . اند يانه اذهنی گر گوئيهای 

اين حقيقت   2015درسال :" م)» مانند باب آواکيان به اين نظراست که   - ل -« حزب کمونيست ايران( م 
" کمونيسم با    عينی است که اگربا سنتزنوين ورهبری ای که آن را ارايه کرده نباشی کمونيست نيستی". 

سنتزنوين به يک تکامل کيفی دست يافته است که آن را کمونيسم نوين می خوانيم. به طورعينی، يک  
يرا بدون آن انقالب کمونيستی غيرممکن  خط تمايزحياتی ميان کمونيسم واقعی وکمونيسم دروغين است. ز 

  است". 

  «حزب   تکرارمی کند.م)» آن را    -ل  -مکمونيست ايران(   حزب اکيان است که «نظرباب آو  هماناين  
را انکارکرده وآن    م) درسطح جهان  - ل  -موجودی کمونيسم انقالبی(   واقعيت م)»    - ل  -کمونيست ايران(م

  حزب  وگروه وشخصی هر، يعنی  آن است    حقيقت عکس  درحاليکه    .می خواند »    «کمونيسم دروغينرا  
  .  نيست واقعی    انقالبی   کمونيست  » و«کمونيسم نوين» ورهبری آن باشد سنتزنوين«اگربا 

:" امروزتدارک انقالب، بدون به چالش گرفتن جهان  م) نظردارد که   - ل  - « حزب کمونيست ايران( م
  ممکن نيست". بينی دينی درميان توده های مردم 
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وعلی الخصوص    خاصتاً درکشورهای اسالمیدرمرحله تدارک انقالب  شيوه برخورد با دين ومذهب    اين 
درتدارک    است. ازجانب ديگرکمونيستهای انقالبیونادرست    غيرعملیدرايران وچند کشوراسالمی ديگر

ازهمه انقالب   درجهت   قبل  آگاهی ا  بايد  سطح  خلق   - ايدئولوژيک  رتقای  های  توده  انقالبی    سياسی 
مبارزه ايدئولوژيک  ی انقالبی  معنا نيست که کمونيستها    اين بدانالبته  مبارزه کنند.    وسازماندهی آنها

ومذهب   افيون    عليه  نمايد   دين  ومسحورمی  تحميق  را  خلق  های  توده  ک  که  ويابمعنای  فراموش  نند 
، بايد درعرصه پراتيک مبارزه  نيست   ايدئولوژيک منحصرکردن مبارزه عليه  دين ومذهب به مبارزه  

  چالش گرفتن دين ومذهب" به  اين مبارزه با "  اين مبارزه را به اشکال مختلف به پيش برد.  طبقاتی انقالبی 
توده های خلق خاصتاً  انقالبی  تفاوت دارد. زمانی سطح آگاهی    درمرحله تدارک انقالب   توده های خلق 

ارتقايابد؛ به چالش گرفتن جهانبينی دينی (ايدئولوژی دينی ومذهبی)  اتی  عرصه مبارزه طبقدرپرولتاريا  
قالبی توده  آگاهی انسطح  اين مبارزه بستگی به  شدت وحدت وتعميق    .آسان می گردد   توده های خلق 

  موجب به اين شيوه    درجامعه دارد. پيشبرد مبارزه عليه دين ومذهب   پيشرفت انقالب سطح  های خلق و
دشمنان انقالب  (تمسکی  بدست دشمنان طبقاتی خلقتوده های خلق شده و   احساسات مذهبیبرانگيختن  
تا  پرولتری) دهد  رااستف سوء  با    می  های خلق  توده  ازاين موضوع  پرولتری  عاده  انقالبی  ليه جنبش 

صدمات جبران ناپذيری وارد    پيشرفت انقالب جنبش انقالبی پرولتری ووبه    کردهتحريک  وکمونيستها  
درکشور  »کودکانه بيماری    ،روی  چپ از«  نمودیدرموردش  مسئله  اين  کنند.   نيمه  است خاصتاً  های 

مستعمره   ونيمه  ومستعمرهفئودالی  فئودالی  نيمه  الخصوص   ويا  ازجمله    اسالمی  کشورهایدر  وعلی 
پاکستان وازاين قبيل افغانستان،  با    . درايران،عربستان،  آن ازديد  مذهب  دين وجنگ  به منظورنابودی 

  جوامع) ممکن است.  درجامعه( های بازتاب دهنده آن مبارزه انقالبی پرولتری بانابودی بنا 

) مانيفست وبرنامه انقالب کمونيستی درايران می  18درصفحه(م)»    - ل  - ان( مونيست اير«حزب کم 
:" سنتزنوين، کمونيسمی است که دربرابرچند دهه تهاجم بورژوازی قدعلم کرده، ازدل عظيم ترين  نويسد 

مارکس   توسط  که  کمونيسم  علمی  بربنيادهای  ومتکی  آمده  بيرون  وايدئولوژيک  سياسی  های  چالش 
ين ومائوبه قله های باالترتکامل يافت. کمونيسم با سنتزنوين به يک  وانگلس پايه ريزی شده وتوسط لن 

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 انقالب کمونيستی غيرممکن است." 

" سنتزنوين.... بربنيادعلمی  : اين حزب ازيک طرف می گويد که  توجه کنند  به اين دومطلب  خوانندگان 
قله های  باالتری    تسه دون کمونيسم که توسط مارکس وانگلس پايه ريزی شده وتوسط لنين ومائو به 

کمونيسم پيشين نمی توان به آينده ای کمونيستی دست  با"  ، ولی درجای ديگرمی گويد که:    تکامل يافت"
کمونيسم  م، نه به ساختن آينده"! آيا اين  « سنتزنوين» نه به درک درست گذشته می رسي يافت وبدون

رويزيونيسم به گرايشی می گويند  . پيشين" غيرازکمونيسم مارکس وانگلس ولنين ومائوتسه دون است؟!
که تحت لوای مارکسيسم مبلغ ايده ها واعمالی است که مستقيماً خالف روح واهداف واصول اساسی  

ها انقالبی  مارکسيسم   مارکسيست  اصيل  انقالبی  وپراتيک  باشد. ی  لفظی    می  تصديق  با  کائوتسکی 
انقال ای  زنده  راازروح  مارکسيسم  آشکار،  های  وسفسطه  نمود.مارکسيسم  تهی  آن  رويزيونيستها    بی 

مائوئيسم دم    - لنينيسم   - رکسيسملنينيسم ويا ما  - ساسی مارکسيسمدرلفظ ازقبول ظاهری اصول واحکام ا
دراينجا مالحظه می شود که رهبری  .  ولی درعمل آن را ازجوهراصلی آن تهی می سازند   می زنند 

ای علمی کمونيسم مارکس وانگلس  يکطرف صحبت از" بنياد هازم)»    -ل  -«حزب کمونيست ايران( م 
دارد" دون  ومائوتسه  که ازلی  و  ؛ولنين  گويد  ديگرمی  آينده  :جانب  به  توان  نمی  پيشين  کمونيسم  "با 

دستيافت"  حزب   !کمونيستی  اين  کاذب  ادعای  جهان  ،خالف  انقالبی  ً   کمونيستهای  بيش  خاصتا طی 
جهانی   داری  سرمايه  اخيردربرابرتهاجم  درکشورها ازچهاردهه  آن  همدست  وارتجاع  ی  وامپرياليسم 

قرارداشته   جهان   ايدئولوژيکواند  مختلف  و- مبارزه  انقالبی  انقالبی  همچنين  سياسی  نظامی  مبارزه 
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. طی چندين سال است که انقالب پرولتری  ومی برند   به پيش برده  هارا(دربرخی ازکشورها) عليه آن
هند، پيرو، فليپين،  کشورهای  م) در  - ل  - م نقالبی(حت رهبری احزاب کمونيست ا وجنگ انقالبی خلق ت

  انقالبی   ، سازمان ها وگروه های احزاب جهان ادامه دارد.  گرنقاط ترکيه( کردستان شمالی) وبرخی دي
وبه    » کمونيسم  سنتزنوين  م) درسطح جهان  وجود دارند که «   - ل  - مسياسی ( - پرولتری باخط ايدئولوِژک

راقبول    » باب آواکيان  -ونيسم نوين انقالبی مؤلف ومعمارکم«م)»    -ل  -م ادعای حزب کمونيست ايران(
بايد «کمونيسم دروغين»  همه اينهام)»   - ل  - مازنظررهبری «حزب کمونيست ايران(  باين صورت   ندارند.

تمام تشکل های کمونيستی  نفی وانکارصريح حقيقت وجودی  اين عقيده ونظربمعنای    شوند!محسوب  
. اين نظروموضع نمود  هست رهبری آن ها درسراسرجهان  البی پرولتری تحت وجنبش های انقانقالبی  

از رويزيونيستیديگری  باشد   » کمونيسم  سنتزنوين «ماهيت  بايد    می  رويزيونيسم  که  ديگرانواع  مانند 
  . را تداوم بخشيد  سياسی انقالبی-مبارزه ايدئولوژيک آن افشای درجهت واپورتونيسم 

  2020سپتمبر 4

    ( پوالد) نويسنده: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


