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 که انقالب فرهنگی حزب ما هم در اين زمره می گنجد، يک مبارزه –همانطور که گفتيم، طی مبارزات مهم طبقاتی امور و مردم تقسيم می شوند 
برد، بر مسائل ايدئولوژيک سياسی تمرکز داد و حزب ما که اين مبارزه را با اتکا به اصول صحيح پيش . طبقاتی حياتی در حيطه ايدئولوژيک

کوشيد تمام کسانی را که امکان دارد حول خط انقالبی بسيج کند بدون اينکه در مقابل رويزيونيسم کوتاه بيايد، خود را در جهان بينی کمونيستی و 
پايه است که از شر اپورتونيست هايی مثل دار و دسته و بر اين . جهت گيری اش و توانش در پيشبرد مسئوليت انقالبی اش بسيار تقويت کرده است

و همانقدر که خط اين منقدين اپورتونيست شديدا ورشکسته است، حزب ما و جنبش انقالبی ای که متعهديم به . خالص خواهيم شد" منقدان انگلی"
حاظ عينی ضد انقالبی است و نقشی را که اينها بازی ساختن و رهبری کردنش، تقويت خواهد شد وقتی که مردم خط اين اپورتونيست ها را که از ل

  . می کنند، با خط کمونيستی انقالبی و فعاليت حزب ما مقايسه کنند و در مقابل هم قرار دهند
  : در اين بخش می توان به مقاله زير رجوع کرد

Stuck in the ‘Awful Capitalist Present’ or Forging a Path to the Communist Future?, A Response to Mike Ely’s 
Nine Letters,” by a writing group in the RCP, available online at revcom.us.)  

  
18 Constitution of the Revolutionary Communist Party, USA, II. Principles of Organization, Article 1 —
Membership, p. 18; also available online at revcom.us.  
19 Constitution of the Revolutionary Communist Party, USA, II. Principles of Organization, p. 15; also available 
online at revcom.us.  
20 Bob Avakian, Communism and Jeffersonian Democracy, RCP Publications, Chicago, 2008; this work is also 
available online at revcom.us.  
21 Constitution of the Revolutionary Communist Party, USA, Conclusion, p. 24; also available online at 
revcom.us.  
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صحبت در مورد ماهيت طبقاتی آن دموکراسی و اينکه در خدمت چه طبقه ايست بی معنا و حتا بدتر از بی معناست. تا زمانی که  جامعه به طبقات 
هميشه يک طبقه بر طبقه ديگر حکومت خواهد کرد و آن دموکراسی را که به : موجود باشد» دموکراسی برای همه«تقسيم شده است نمی تواند 

کدام طبقه حکومت خواهد کرد و آيا حاکميتش و نظام دموکراسی اش به : سوال اين است. منافع و اهدافش خدمت کند تقويت و فراگير خواهد کرد
. رد يا خيرمحو تمايزات طبقاتی و روابط ستم و استثمار و نابرابری خدمت خواهد ک  

کمونيسم دست به دست هم داده و يک آش اسکوالستيک، آگنوستيک و » رفقای نيمه راه«اخيرا برخی کمونيست ها، کمونيست های سابق و )    16
. کمونيسم استنسبيت گرايانه درست کرده اند که در تضاد با سنتز نوين بابا آواکيان است و در هر حال در تضاد با جهان بينی، متدولوژی و اهداف 

آن هائيکه اين آش را درست کرده اند مدعی اند هيچ چارچوب تئوريک کافی برای تشريح و روشن کردن تجربه گذشته جنبش کمونيستی و           
را می کنند که پيشنهاد کاری .   بيرون کشيدن درس های مناسب از آن و آن را راهنمای عمل قرار دادن و اهتراز از اشتباهات گذشته موجود نيست

اين اغلب همراه . فقط می تواند تبديل به فعاليتی بی هدف، در عرصهء جدا از پراتيک انقالبی کمونيستی، برای کشف چارچوب تئوريک الزم، شود
حداقل بطور (ا همهء اين ه. اين نيز از اجزاء اين التقاط است. است با حمايت از يک نوع فعاليت عملی و مبارزه ای بسيار محدود و رفرميستی

عينی) خدمت می کند به توجيه کنار کشيدن از مبارزه انقالبی و عقب نشينی يا صرفا در حاشيهء آن ماندن. مبارزه انقالبی که تحت راهنمای تئوری 
، پراتيکی )محدود آنبه معنای گسترده و نه تنگ و (اين تئوری و اصول فقط می تواند در رابطهء ديالکتيکی با پراتيک . و اصول کمونيستی باشد

تعجب آور نيست که در يک کشور . که محتوای انقالبی داشته باشد و نه رفرميستی تکامل يابد؛ که تکامل يافته و در حال تکامل يافتن بيشتر اند
چنين جهت گيری و )  اش هستندامپرياليسمی که به معنای واقعی کلمه، دنيا و ميلياردها تن مردم آن قربانی(امپرياليستی بشدت انگلی مانند آمريکا 

رويکرد اسکوالستيک، نسبيت گرايانه و اگنوستيک سربلند کند؛ حتا با يک رنگ و لعاب کمابيش کمونيستی و بخصوص در ميان قشرهای         
انع کند که اشکالی ندارد زيرا تا زمانی که آدم بگويد چارچوب تئوريک کافی موجود نيست، می تواند خود را ق. ممتاز روشنفکران طرفدار بيابد

زيرا چنين تعهد و  مبارزه ای می تواند وی را مجبور به حرکت به ورای اين محدودهء راحت . نسبت به مبارزه برای کمونيسم تعهد نسپارد
يک يا فعاليت در هدف از اين حرف بدون شک اعتراض به نقش روشنفکران آکادم. آکادميک جهان ثروتمند و قدرتمندترين مرکز امپرياليستی کند

عرصه تئوريک مجرد نيست که خود می تواند عرصه مهمی برای تالش برای آرمان کمونيسم باشد و در واقع می تواند به طرق گوناگون خدمات 
وری از پراتيک آنچه در اين جا مورد انتقاد شديد است، تجريد تئ. مهمی به آن بکند حتا اگر مستقيما با عرصه سياست و فلسفه سياسی درگير نباشد

در . انقالبی و اصل ساختن از آن و ضديت با درک و رويکرد کمونيستی علمی و ديالکتيکی و ماترياليستی  به رابطه ميان تئوری و پراتيک است
 آگاهانه خود و ما احساس می کنيم بيان بی صبری مان با اين نوع آش شله قلمکاری که. اين مانيفست چنين درک و رويکردی پيش گذاشته شده است

.را پشت ظاهرتفکر راديکال در محافل آکادميک پنهان کرده و نقاب مارکسيسم به چهره زده است درست است  
 
يک استثنا از شيوه کلی کسانی که حزب را بر پايه دست کشيدن کم و بيش علنی از انقالب ترک کردن، دار و دسته ايست که به تسليم به     )17

خارج از حزب برای خود قائل است و سعی می کند توجيهات پرطمطراق برای اين " منتقد پارازيتی" و نقش يک دسته امپرياليسم راضی نشده
         عليه حزب و رهبری اش بخصوص صدرمان باب آواکيان راه انداخته  و به غيبت و غير اصولی تسليم بتراشد به اين شکل که حمالت شديدا 

زان خط و فعاليت حزب متوسل شده و به اين منظور حتی به ضدکمونيسم هم دست می اندازد و همه اينها در حاليست کنايه و و تهمت و تحريفات ار
هر چند که اين تظاهر هم ديری نخواهد پائيد و احتماال به زودی رها (که حد اقل در حال حاضر تظاهر می کند که به انقالب و کمونيسم معتقد است 

هست که می تواند بعنوان مثال منفی آموزنده " منقدين" عينی اين مشکل کوچکی است، يک سری از مشخصات اين لحاظ هر جند از). می شود
دارند که به شکل نسبتا کاملی دقيقا همان ) ارزش گذاشت اگر بتوان اسمش را(اوال مواضع و نظراتی که امروزه مطرح می کنند اين ارزش . باشد

 –ب فرهنگی درون حزبمان شناسائی شد، در اورده شد، بی اعتبار شد و شکست داده شد، عرضه می کنند خطوط رويزيونيستی را که طول انقال
که در مخالفت با خط انقالبی درون حزبمان بروز کرد صحبت کرديم، خطوط کلی " بسته رويزيونيستی"يعنی همان خطوطی که ما وقتی در مورد 

 .اش را ترسيم کرديم
  

زب که استعفا دادند و اين دار و دسته را تشکيل دادند، يک مثال تيپيک از ماهيت سياسی ايدئولوژيک اپورتونيسم بودند دوم اينکه اعضای سابق ح
چنين رفتاری در تضاد با اصل اساسی سازمان کمونيستی و .  حزب بودنددروناز جمله در طفره رفتن از مبارزه اصولی بر سر اختالفاتشان وقتی 

هميشه بطور واضح يکی از اصول حزب ما بوده است که اعضای حزب نه تنها حق دارند اختالفاتشان را با خط و سياست سرپيچی از آن است، و 
بعالوه در مرحله ای از . های حزب به شکل علنی و آشکار و از طريق کانال های مناسب حزبی مطرح کنند، بلکه اين کار يک مسئوليت نيز هست

      ضای حزب فراخوانده شدند که بطور جدی به تعهدشان به حزب و اهداف و اصول کمونيستی آن، و محتوا و انقالب فرهنگی حزب ما، همه اع
و قابل توجه .  در صورتيکه در اين تعهد مستحکم بودند، تعهدشان را دوباره ببندند– ولی فقط –اهداف انقالب فرهنگی حزب، غور کنند  و فقط 

در اين باتالق کوچگ منقدان انگلی مطرح کند، در آن " کله گنده"ه االن می کوشد خودش را بعنوان يک است که شخصی به نام مايک ايالی ک
  .  بدون اينکه هيج مخالفت و يا اختالف نظری با خط  و اهداف حزب و مسير انقالب فرهنگی درون حزب بکند–زمان دوباره تعهد خود را بست 

که با خط اساسی حزب مخالفت داشته، و اين مخالفت محدود به دوره اخير و زمانی که انقالب فرهنگی با توجه به اينکه امروزه بسيار روشن است 
چرا اين شخص طی همه اين دوره در حزب : گشته، اين سوال مطرح می شود که درون حزب جريان داشته نبوده  و به مدت ها قبل از آن بر می

با خط حزب طفره می رفت و به مبارزه آشکار حول جوانب مهم خط حزب که بوضوح در ماند در حاليکه از مطرح کردن اختالفات جدی اش 
حزب ماند در حاليکه در تمام اين مدت اختالفاتش را  موردشان در تمام اين دوره اختالف نظر داشت دست نزد؟ پاسخ روشن اين است که او در

بنظر می رسد که در نيتجه سلطه رويزيونيسم بر . ونيستی خودش استفاده کندمخفی می کرد تا از حزب بعنوان وسيله ای برای پيشبرد خط اپورت
خودش را درون حزب پيش ببرد و تظاهر به وحدت کند و در عين حال با توجه به " سبک زندگی آلترناتيو"امکان داشت  صفوف ما، برای او 

فقط وقتی انقالب فرهنگی ادامه يافت . هر کاری دلش می خواسته بکندجوالن ليبراليسم که بخشی از خط رويزيونيستی و فرهنگ آن بود، کم و بيش 
و به پيش رفت و زمينه برای رويزيونيسم مرتبا کم شد بود که شرايط برای اينکه او خط مخالف حزب را پيش ببرد و در عين حال تظاهر به توافق 

د، راه هايی جست که اپورتونيسمش را بيان کند و به حمالت غير و آن موقع چه کرد؟ يک مرتبه حزب را ترک کر. بکند سخت تر و سخت تر شد
آيا قبل از ترک حزب همه راه های موجود برای مطرح کردن مخالفت هايش را استفاده کرد؟ آيا قبل از . اصولی عليه حزب و رهبری آن دست زد

بری حزب برساند؟ آيا تقاضای مالقات با رهبری حزب ترک حزب چيزی نوشت که اختالفاتش را بيان کند و از طريق کانال های حزبی به ره
به جای اين کار در سرپيچی کامل از اصول کمونيستی عمل کرد، يعنی نقطه مقابل کسی که . برای ابراز و بحث در مورد اختالفاتش را کرد؟ خير

  . دارد) integrity(يک حد اقل درکی از درستی 
  

هم به دليل که خط سياسی ايدئولوژيک اپورتونيستی اش بطور کلی و هم بدليل اينکه بخصوص . ستاين طرز رفتار از طرف چنين فردی عجيب ني
وقتی انقالب فرهنگی آغاز شد و داشت درون حزب شتاب می گرفت، و نگاه اعضا حزب روی مسائل حياتی خط ايدئولوژيک سياسی متمرکز می 

، اگر در چنين شرايطی وقتی هنوز درون حزب بود می کوشيد شيوه های هوچی شد، و مبارزه حول اين خطوط با محتوا و علمی پيش می رفت
 نه تنها فورا –و غيره " علنی کردن اطالعات داخلی" يعنی کنايه، غيبت، –گرانه ای را که از زمان خارج شدن از حزب استفاده کرده استفاده بکند 

 کمونيستی تشخيص داده می شد، بلکه بعنوان يک بخشی از اپورتونيسم کلی هم بعنوان تحريف های خام و احمقانه و زير پا گذاشتن واضح اصول
مشخص می شد و از او خواسته می شد که اين شيوه های غير اصولی را رها کند و بجای آن به طور جدی به مسائل جدی خطی که مرکز انقالب 

و البته اگر اين . با توسل به متدهای اصولی و پر محتوا دفاع کند)  بودکه در مخالفت با خط انقالبی حزب(فرهنگی بودند بپردازد و از خط خودش 
  ای که با پيش " بسته"تشخيص داده می شدند، " بسته"کار را می کرد شکست مذبوحانه می خورد چرا که خطوط هم بروشنی به عنوان بخشی از 

  . شد و بر عليه مبارزه ايدئولوژيک دامن زده می شدروی مبارزه رويزيونيستی بودندش بيش از پيش برای حزب و اعضائش روشن می

 1

 

  : کمونيسم

  آغاز يک مرحله نوين

  مانيفستی از حزب کمونيست انقالبی آمريکا
  2008سپتامبر 

که در آن سرمايه داری عليرغم آنچه که دائما به گوش ما خوانده می شود، اين نظام 
ندگی که دائما حيات اکثريت عظيم نوع بشر را به نابودی زندگی می کنيم، اين شيوه ز

 معرف بهترين دنيای ممکن – يا در يک چشم بهم زدن دود می کند –می کشاند 
راهی که جريان روزمره زندگی قرن ها و هزاره . ؛ تنها دنيای ممکن هم نيستنيست

ا با ستم، ها طی کرده و اکثريت عظيم نوع بشر را لگدمال کرده، جسم و روحشان ر
فالکت، تحقير، خشونت، تخريب و جهل و خرافه در هم شکسته، تقصير اين انسان 

طبيعت غير قابل «خدا يا خدايان ناموجود، يا نتيجه » اراده«؛ نيستهای رنجديده 
همه اينها، بازتاب و نتيجهء طريقی است که جامعه بشری تا به . هم نيست» تغيير بشر

اما همين تکامل، .... ن و ستم گران تکامل يافته است امروز تحت سلطه استثمارگرا
نوع بشر را به نقطه ای رسانده که ديگر الزم نيست مانند هزاران سال گذشته ادامه 

جامعه بشری به جائی رسيده است که يک طريق کامال متفاوت زندگی امکان . دهد
ز آن از طريق  طريقی که در آن، نوع بشر به شکل فردی و مهمتر ا–پذير شده است 

کنش متقابل با يکديگر در همه نقاط جهان، می توانند زنجيرهای سنگين سنت را به 
دور افکنند و کامال روی پای خود بايستند و به شيوه هايی که تاکنون سابقه نداشته و 

  . حتی به طور کامل تصور هم نشده، شکوفا شوند
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I .ی تاريخیي و راهگشاطوالنی ـ اريکی ت  

 اقتصادی و اجتماعی، منجمله سلطه سيستماتيک مردان بر گرانهستثمارروابط ا 
 در روز ازلتخاصم، از ی با منافع مزنان و تقسيم جامعه بشری به طبقات گوناگون

 يک گروه کوچک نه تنها ثروت بلکه وسائل اوضاعی آه. نداشتميان انسان ها وجود 
مار بسيار بيشتری را مجبور ين ترتيب شدو ب خود در می آورند  انحصاربه را معاش

همان گروه و  ،می کنند که تحت فرماندهی شان به اشکال گوناگون بردگی تن دهند
بر حيات گرفته و کوچک قدرت سياسی و ابزار تحميل اين استثمار را نيز در انحصار 

 ،دنو اکثريت را محکوم به جهل و تبعيت می کنند فرهنگی و فکری جامعه نيز مسلط ا
تداوم هميشگی اين روابط نيز بخشی از . يی از جامعه بشری نبوده استهميشه جز

گرانه چند هزار سال پيش سر بلند کرد   اين تقسيم بندی های ستم.سرنوشت بشر نيست
خود چند هزار سال آه جوامع کمونی .  اوليه جامعه کمونی را گرفت هایو جای شکل
دار و ندار مهمشان  که ندمردم بود متشکل از گروه های کوچک طول کشيدند،

در تعاون کار می کردند و نسل های  با هم  خودبرای رفع نيازهایاشتراکی بود و 
  . پرورش می دادندجديد را 

» بطور طبيعی«اين نبود که گويا افراد انسان   اوليهجوامع کمونیدليل متالشی شدن 
ی ديگری خود را گرايش دارند برای دست يافتن به موقعيت برتر تالش کنند و به بها

توسط يک » نژاد«يا سلطه يافتن مرد بر زن و غارت و فتح يک . »باال بکشند«
هنگامی که  اوليه یبدون شک در جوامع کمون. نبود» ژنتيکی«ديگر به  داليل » نژاد«

گروه های مختلف مردم با هم روبرو می شدند ميانشان درگيری هائی بوجود می آمد 
تمايزات ستم گرانهء نهادينه اما . الفاتشان را حل و فصل کنندکه قادر نبودند سريع اخت

شده که در جوامع امروزی مشاهده کرده و با آن آشنا هستيم، مشخصهء آن جوامع 
خواهند خود را بخطور نمی کرد که برخی اصال   کمونی به فکر مردم آن جوامع.نبود

را مجبور به کار  ديگرانبرای کسب ثروت و قدرت شخصی ارباب ديگران کنند و 
ظهور تقسيمات طبقاتی و . چنين فکری، خشم آنان را بر می انگيخت. برای خود کنند

انسان ها با ميان مردم مديون تغييراتی بود که در کنش گرانه  ستماجتماعی روابط 
خصوص در روش های توليد ه و بشان پديد آمد؛ » خارجی«طبيعی زيست محيط 

 توسط اين انسان ها  جديد های و پرورش نسل مثل توليدنيازهای مادی زندگی و
    .تغييراتی ايجاد شد

 به روشی انجام شد که به جای کل  اين توليد و بازتوليددهی وقتی که سازمانمشخصا
( کردند  جامعه  توليد شده توسطکنترل مازادجامعه، اين افراد بودند که شروع به 

 وقتی که ه ويژهب، )دالزم بوء ای بقابرصرفا  که ی از مقداربيشتر و فراترمازادی 
 و شروع به توليد يی اسکان يافتنددائم در قطعه زمين هابه شکل  کمابيش مردم

 یشباز اين پس بود که . ، اين جامعه طبقاتی شروع به ظهور کردکشاورزی کردند
 قدرتمند و بی، به برده و برده داربه :  تقسيم به طبقات شدنوع بشر. طوالنی فرا رسيد

 که نقش تعيين کننده در جهت گيری جامعه دارند و انآنبه  ، حاکم و محکوم، بهقدرت
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  ير نويس هاز
  

  1984انتشارات بنر، شيکاگو، ). نوشته ريموند لوتا همراه با فرانک شانون(» آمريکا در سراشيب«نقل شده در . مارکس به کوگلمان )1
کمونيسم و «برای تحليل کامل تر در مورد ستم بر خلق سياه و تکامل تاريخی سرمايه داری امپرياليستی آمريکا به اثر باب آواکيان به نام  )2

  .مراجعه کنيد» موکراسی جفرسونید
  Communism and Jeffersonian Democracy, RCP Publications, Chicago, 2008; also available online atrevcom.us.  

. تاکيد در اصل است. 2ص .    اصول پايه ای حزب کمونيست انقالبی آمريکا)    3  
 Constitution of the Revolutionary Communist Party, USA, RCP Publications, Chicago, 2008, Preamble: Basic 
Principles of the Revolutionary Communist Party, USA, p. 2, 

شالوده و جهت گيری :انقالب و کمونيسم«همچنين در . »يواس.روکام«بخش اول و دوم در سايت . انقالب کردن و نجات بشريت)       4
:ت کتاب آردی اسکای بريک که در اين جا به آن اشاره کرده است تحت عنوان زير اس-2008 اول مه -»استراتِژيک   

The Science of Evolution and the Myth of Creationism—Knowing What’s Real and Why It Matters, Insight Press, 
Chicago, 2006.  

ن اي. در جائی ديگر، از طريق آثار باب آواکيان و ديگرانی که از آثار و متد و رويکردش الهام می گيرند جمعبندی های مهمی شده است)       5
بی نظير و اشتباهات فرعی اما مهم در دو کشور شوروی و چين در " اين جمعبندی در برگيرنده دستاوردهای واقعی، حقيقتا. جمعبندی ها ادامه دارد

.اثر باب آواکيان رجوع کنيد» فتح جهان«برای مثال به . زمانی که سوسياليست بودند، است  
, Conquer the World? The International Proletariat Must and Will, published as issue No. 50 of Revolution 
magazine, December 1981, and available online at revcom.us, and “The End of a Stage, the Beginning of a New 
Stage,” in Revolution magazine, issue No. 60, Fall 1990; see also thisiscommunism.org, the website of the Set the 
Record Straight project. 
 

کمونيستی به ضميمه اساسنامه آر سی برای يک جمعبندی مهم از خدمات مارکس، لنين و مائو به تکامل علم کمونيسم و استراتژی انقالب )       6
. پی رجوع کنيد   

Appendix: Communism as a Science in the Constitution of the Revolutionary Communist Party, USA.  
ياليسم در آنجا سرنگون  سال پس از اينکه سوس30يعنی .  اتفاق افتاد1990پايان اتحاد جماهير شوروی به مثابه يک کشور در اوايل دههء )       7

شده و سرمايه داری احيا شده بود (دههء1950). از آن زمان اتحاد شوروی آنطور که مائوتسه دون گفت، تبديل به يک کشور سوسيال امپرياليستی 
ی بود که در آن دولت اين کشور يک شکل از سرمايه داری امپرياليست. يعنی سوسياليست در اسم اما سرمايه داری امپرياليستی در واقعيت. شد

شوروی به مثابه يک کشور سوسيال امپرياليست تبديل به رقيب سرسخت بلوک آمريکا و بلوک . محور و عنصر تعيين کننده در اقتصاد بود
ر شيپور غرب ب» کالسيک« فرو پاشيد، مداحان سرمايه داری امپرياليستی 1990وقتی که امپراتوری شوروی در سال های . امپرياليستی غرب بود

برای تحليلی در مورد تجربه جامعه . که سوسياليسم هيوالئی کار نکردنی است» ثابت می کند«دميدند و ادعا کردند که اين شکست کمونيسم است و 
بودها و سوسياليستی در شوروی و چين و دگرگونی های رهائی بخش بی نظير و تاريخی که هنگام سوسياليستی بودن آن ها انجام شد، و همچنين کم

. »بيالن واقعی سوسياليسم اين است«اين سايت مربوط است به پروژه . اشتباهاتی که آن جوامع داشتند، به سايت زير رجوع کنيد  
thisiscommunism.org 
 

» دولت-پارادايم حزب«ورشکستگی " شاندهندهء محدوديتها و نهايتاآن هائی که مدعی اند تجربه جنبش کمونيستی و جوامع سوسياليستی ن   )   8
است جمعبندی های اساسا غلط و گمراه کننده ای می کنند که منطبق است بر نگرشی که سرمايه داران و روشنفکران پيرو آن ها اشاعه داده اند و 

بطور مفصل اين تئوری ها را و جهان بينی و متد نهفته در آن ها را » بانقال«ما در ماه های آينده در نشريه . به ياوه گوئی های آنان کمک می کند
به عبارت ديگر، بدون قدرت دولتی استثمار شوندگان سابق، که هدفش ريشه کن کردن همه گونه استثمار و روابط ستم . موشکافی و نقد خواهيم کرد

رهبری کند؛ نمی توان به تضادهای پيچيده و عميقی که برای رسيدن به يک گرانه در سراسر جهان باشد و بدون اينکه پيشاهنگی اين فرآيند را 
و حمله به آن چه بدانيم يا ندانيم منجر به تضعيف اين هدف و مبارزه » پارادايم«کنار گذاشتن اين . متفاوت حل کرد، حتا نزديک شد" جهان بنيادا

های روزمره را می آفريند و حتا موجوديت بشر را به خطر انداخته است، می برای تحقق اين هدف و باالخره رها شدن از نظامی که تمام دهشت
شود. اگر تجربه جنبش کمونيستی و بطور کلی تجربه تاريخی جامعه بشری را با نگرش و متد علمی بررسی و جمعبندی کنيم می بينيم که اين        

.  را ثابت می کند   
 

9 See, for example, Bob Avakian, The Loss in China and the Revolutionary Legacy of Mao Tsetung, text of a 
speech by Bob Avakian delivered at Mao Tsetung Memorial Meetings, RCP Publications, Chicago, 1978, and Mao 
Tsetung’s Immortal Contributions, RCP Publications, Chicago, 1979.  
10 See “Re-envisioning Revolution and Communism: What IS Bob Avakian’s New Synthesis?”, available online 
at revcom.us. 
11 “Making Revolution and Emancipating Humanity” (Part 1), available online at revcom.us; also included in 
Revolution and Communism: A Foundation and Strategic Orientation, a Revolution pamphlet—the quote here is 
found on p. 27 of that pamphlet. 
12 Bob Avakian, Conquer the World? The International Proletariat Must and Will, published as issue No. 50 of 
Revolution magazine, December 1981, RCP Publications, Chicago. For a presentation of essential aspects of Bob 
Avakian’s development of the content and scientific basis for communist internationalism, see (in addition to 
Conquer The World?) “Advancing the World Revolution: Questions of Strategic Orientation,” originally published 
in Revolution magazine, Spring 1984, available online at revcom.us.  
13 “Making Revolution and Emancipating Humanity” (Part 1), available at revcom.us, and included in Revolution 
and Communism: A Foundation and Strategic Orientation, a Revolution pamphlet—the quote here is from pp. 36-
37 of that pamphlet.  

:کمونيسم به مثابه علم می نويسد: ضميمه اساسنامه آر سی پی به نام)    14  
اين ها همديگر را تقويت می کنند و در روبنا . اليستی هنوز روابط کاالئی و نابرابری هائی از سرمايه داری بجا مانده است         در جامعه سوسي

اين ها در جامعه سوسياليستی تبديل به موانعی در مقابل پيشروی جامعه می .  بازتاب می يابند– نهادهای سياسی و شيوه تفکر و فرهنگ و غيره –
.  ن ها را محدود کرد و باالخره بر آن ها فائق آمد تا هدف کمونيسم متحقق شودشوند و بايد آ  

يک توهم است و رابطهء واقعی ميان دموکراسی و ديکتاتوری را نشان می دهد و » بی طبقه«و » ناب«باب آواکيان می گويد دموکراسی )    15
می گويد دو ديکتاتوری اساسا با هم متفاوتند: در جهانی که با تقسيمات طبقاتی و نابرابری اجتماعی رقم خورده است صحبت از «دموکراسی» بدون 
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  :صدر ما باب آواکيان اخيرا چنين گفت
  

بکار بردن متد به اين شکل، يعنی بر اين پايه علمی و از طريق 
 و –د وانيم و بايد روحيه پيروزمنعلمی است که می تو رويکرد 

جديت پر ) بقول يکی از اشعار ييتس(همراه آن جهت گيری به 
  . انقالب و کمونيسم داشته باشيم برای –ر شو

  
  

VII . يک چالش و يک فراخوان: گيرینتيجه  
  

ما روی حرفی که اينجا زده ايم هستيم و روی آنچه در نتيجه گيری اساسنامه 
  :تيم که می گويدحزبمان هم گفتيم هس

  
حزب کمونيست انقالبی آمريکا مسئوليت رهبری انقالب در 

 در  خودمريکا، در بطن هيوالی امپرياليستی را بعنوان سهمآ
اين يک .  استتقبل کردهم را انقالب جهانی و رسيدن به کمونيس

 مسئوليت تاريخی و عظيم است و تمام کسانی که آروزی وقوع
 گرد آيند، از اهنگ بايد حول اين پيشا در سر می پرورانندآن ر

  . آن حمايت کنند و با قبول امر و نظرگاه کمونيستی به آن بپيوندند
هيچ امری . اين تنها و تنها هدف ماست: رهائی تمام بشريت

عظيم تر و هيچ هدفی از عظيم تر از آنچه ما زندگی خود را 
  )٢١. (وقفش کرده ايم موجود نيست

  
بايد به فراخوان طرح کرديم مستقيم  و م، و تمام آنچه بی پيرايههمه آنچه اينجا گفتي

فراخوان به آنانی که در اراده ما برای به تحقق جهانی . ما تاکيد و معنی بيشتری بدهد
نوين بدون استثمار و ستم شريکند و به آن احترام می گذارند  تا گرد حزب بيايند و از 

  . آن حمايت کنند
ست های سراسر جهان، به تمام آنان که تشنه جهانی کامال به انقالبيون و کموني
يد به هيچ شکلی به گذشته پناه نبريم و پشت آن سنگر ئبيا: تند هسمتفاوت و بسيار بهتر

ن سال ابا جسارت به طرف هدف کمونيستی و رهائی بشريت از هزار بيائيد –م نگيري
  . زنجيرهای سنت پيش برويم

  
----------------------  
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  موثری خود هيچ نقش وشان توسط اين جهت گيری تعيين می شود  که سرنوشتانآن
  . ندارنداين سرنوشتدر تعيين 

 بوده بشرکه هزاران سال تاريکی برای اکثريت نوع در سراسر اين هزاران سال 
ديگری  زندگی –د مواره رويای يک زندگی ديگر را در سر پرورانده ان، مردم هاست
 گرانه، عمری بيگانگی، دلهره و نااميدی بردگی، تجاوز، جنگ های غارتدر آن که 

 متفاوت در اشکال دنيای و خواست يک اشتياق اين .نباشد»  بشرسرنوشت«بخشی از 
به خدا يا خدايانی ورای اين دوختن  چشم –ت  اسجلوه گر شدهگوناگون خياالت مذهبی 

 باالخره نشدهم  اگر در اين دنيا گويا و رندجهان که گويا سرنوشت بشر را در دست دا
اما . خواهند داد کشيده اند  بی پايانزجراين دنيا که در را  کسانی اجر آتی زندگیدر 

يزش  و خقيام ها: اين دنيا انجام شده استتغيير واقعی تالش های مکرری نيز برای 
 انقالباتی که موجب تغييرات ی، درگيری های نظامی و حتعظيمها، شورش های 

امپراتوری ها سرنگون .  روابط ميان جوامع متفاوت شده اند درجوامع ودر شگرف 
اما .  برده داران و اربابان فئودال واژگون شده اند،شده اند، سلطنت ها ملغی شده اند

ال که بسياری از مردم خواسته يا ناخواسته در برای صدها و هزاران سال، در عين ح
اين مبارزات فدا شدند، نتيجه همواره اين بود که گروهی از استثمارگران و ستم  گران 

يعنی بخش کوچکی از جامعه، به اين يا آن . جايگزين گروهی ديگر از آنان شدند
 خود شکل، کماکان ثروت و قدرت سياسی و حيات فکری و فرهنگی را به انحصار

در آورد و بر اکثريت عظيم اعمال سلطه و ستم کرد و مکررا درگير جنگ با دولت 
  .ها و امپراتوری های رقيب شد

 فداکاری هاهمه  عليرغم ،ی روزی نوينيروشنا.  اساسا بالتغيير باقی ماندهمه اينها
 ،يشبيش از صد سال پکمی تا اينکه .. .بشری نتابيد  بر توده يچگاههو مبارزات مردم 

کل نه تنها شوق پايان دادن به که مردمی به پا خاستند :  ظهور کردنوين بنيادا یچيز
ميان انسان ها را  کنندهء نابود و روابط ستم و استثمار و تمام درگيری های خصمانه 

، ١٨٧١ در سال .سراسر دنيا داشتند بلکه از ظرفيت اين کار هم برخوردار بودنددر 
  پاريس در بحبوحه ی جنگ ميان  و محروم فقر زدهزحمتکشان استثمار شده،

 و قدرت را گرفتند و يک شکل نوين اتحاد ، به پا خاستند آلمانبا »یخود«حکومت 
اين کمون پاريس بود که فقط در بخشی از فرانسه .  ميان مردم را برقرار کردند

را به شکل موجوديت يافت و عمر کوتاه آن فقط دو ماه بود، اما يک جامعه کمونيستی 
جنينی نمايندگی می کرد؛ جامعه ای که در آن تمايزات مربوط به تقسيمات طبقاتی و 

کمون توسط وزن و قدرت نظم کهن . ستم گرانه ميان مردم سرانجام ملغی خواهد شد
ناموفق برای " هزاران نفر در جريان يک تالش شجاعانه اما نهايتا. در هم شکست

اما نخستين گام ها به سوی يک دنيای نوين برداشته . ندزنده نگهداشتن کمون کشتار شد
  .شد، راه گشوده شد، مسير نشان داده شد، هر چند که عمرش کوتاه بود

 ستم و ، عاری از نوينبنيادا دنيای قبل از وقايع کمون پاريس، امکان يک یحت
ی همکار و هم عصر او يعن کارل مارکس و فعاليت از طريق ، به لحاظ علمیاستثمار



 4 

  مارکس. اين دو نفر بنيان گذار جنبش کمونيستی بودند. بوداثبات شدهانگلس فريدريش 
  :مطرح کرد چند سال قبل از کمون فقط

زمانی که روابط درونی درک شود، کليت اعتقاد تئوريک در مورد 
ضرورت دائمی شرايط موجود قبل از اينکه اين شرايط در عمل 

  )١(. فروپاشد، در هم می شکند

 » درونیارتباطات«ور علمی ه طبنه تنها او : ين کاری بود که مارکس انجام دادو ا
ميان »  درونیارتباطات«کالبدشکافی و آشکار کرد بلکه نظام سرمايه داری را 

 و  بودتبديل به شکل مسلط استثمار در اروپا شدهکه در زمان او (را سرمايه داری 
کليه اشکال پيشين و ) تعمره می کرد را مس دنيابطور فزاينده ای بخش های بزرگ

نشان داد که نه ،  اين کاردر جريان به عالوه مارکس،.  را نيز کشف کردجامعه بشری
موجوديت هر جامعه  و نه است» يک ضرورت دائمی « سرمايه داریادامه حيات
مارکس با اين کار،  .استاستثمار اکثريت توسط اقليت  مبتنی بر ستم وديگری که 
او . ای درک انسان از واقعيت را درهم شکست و آن را عمق و گسترش دادمحدوده ه
تاريخی برای  ـ راهگشائی جهانی عملی را ريخت که يک تئوريکپايهء  با اين کار،
  .سراسر جهان است مردم و روابط ميان  بشری بيسابقه جامعهدگرگونی

 روابط خصلت جامعه بشری ونشان داد اساسی ترين کشف مارکس اين بود که 
 موجودات خيالی فرد بشری، چهچه ( توسط ايده ها و اراده افراد مردمميان اجتماعی 

 توليد و ت هايی که مردم در امر بلکه توسط ضرور. تعيين نمی شود)طبيعهءالماورا
هم کاری آن ها  طريق و  خود با آن مواجه می شوند،توليد نيازهای مادی زندگی باز

تعيين قرار می دهند، مورد استفاده ه برای تامين اين نيازها ک یابزارنوع و با يکديگر 
از ياد راحت می توان وجود فن آوری بسيار پيشرفته،  با کنونی دنيایدر . می شود

و اين بويژه در مورد کسانی صدق می کند که از فرايند واقعی توليد ملزومات ( برد 
ملزومات اساسی دی برای تامين فعاليت توليکه اگر ) اساسی زندگی بيشتر دور شده اند

 و اگر جوامع ، انجام نشود)از خوراک گرفته تا سرپناه و حمل و نقل و غيره(زندگی 
و خيلی سريع به سکون می رسد  زندگی ،انسانی نتوانند جمعيت خود را بازتوليد کنند

 عملکردی کمابيش عادی دارند» معمولی« اوضاع در جامعه که روندهایتمام 
 و سازمان ی تاريختکاملنفوذ به درون تمام اليه های پيچيده . شوندمی ممکن نا

 يک ،عملکرد اجتماعی بشراساسی  و هسته شالوده و رسيدن به اين بشر،اجتماعی 
  . دستاورد عظيم و خدمت گرانبهای مارکس بود

 زمانی، در نهايت و در اساس، اما مارکس همچنين نشان داد که در هر مقطع
با آن به توليد و بازتوليد نيازهای مادی زندگی می پردازند و خصلت ابزاری که مردم 
يعنی زمين، مواد خام، فن آوری ساده يا پيچيده، و دانش و توانايی (نيروهای توليدی 

طرق سازمانيابی مردم همان . را تعيين می کندمردم سازمانيابی طرق )  های مردم
تا به بهترين وجه نيروهای می کنند  روابطی که مردم برقرار –است   توليدیروابط 

روابط مارکس نشان داد که اين در اينجا نيز . توليدی را مورد استفاده قرار دهند
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توده هايی که به حزب ما اميد داشتند و توده هايی که عموما   و–د حزب ما زيان دي
اين رويزيونيسم از . منفعت عينی شان در انقالب کمونيستی است هم زيان ديدند

گرايش به اتخاذ يک جمعبندی و رويکرد غلط نسبت به اوضاع تغذيه می کرد و به 
کرد غلطی اتخاذ می اين اوضاع که نسبت به آن روي. نوبهء خود آن را تقويت می کرد

شد و از آن جمعبندی غلطی می شد چه بود؟ مرحله اول انقالب کمونيستی با احيای 
سرمايه داری در چين تمام شد؛ امپرياليست های قديم و جديد تهاجم آوردند تا بيشترين 
استفاده را از اين اوضاع برای غارت بيرحمانه تر دنيا کنند و يک جنگ ايدئولوژيک 

 وقفه را برای محو آخرين بقايای احترام به دستاوردهای عظيم مرحله و سياسی بی
اول سوسياليسم و علم کمونيسم که امکان دست يابی به اين دستاوردهای عظيم را نشان 

 طی .داده و راهنمای مبارزات جهانی برای دست يابی به آن ها بود را از  ميان ببرند
ايدئولوژيک، سياسی و تشکيالتی، بسيار مسير انقالب فرهنگی در حزب، ما از لحاظ 

بر علم از پيش محکم تر بسيار و يم قدرتمند تر و در سطح باالتری متحد بيرون آمد
 شديم و بيش ، استوار استکمونيسم، که در نتيجه سنتز نوين باب آواکيان تکامل يافته

ارش بنديم بکعلم زنده ای که بايد از پيش آن را به عنوان يک علم زنده درک کرديم؛ 
ما به اصول و اهداف کمونيستی . ز طريق مبارزه ممتد، بيشتر تکاملش دهيمو مرتبا ا

 –رها کنيم و به بيراهه های پاخورده رفرميسم را چسبيديم و حاضر نشديم راه انقالب 
تجربه تلخ بارها و بارها نشان . نرفتيم ند ا»موثر« و »واقع گرايانه«که ادعا ميشود 

 در اين است که مردم را در حصار مرگ  اين بيراهه ها فقط بودن»رموث«داده  که 
ش را بهاياين انتخاب ما بود و . آور حکومت بورژوائی و ستم سرمايه داری نگاه دارد

ولی پرداختن اين بها امروز ما را برای قبول مسئوليت هايی که بايد .  پرداخته ايمنيز 
 پاسخ دادن به نيازهايی که روبروی ماست بر دوش بگيريم آماده تر کرده است و برای

برای انقالب در اين بر اساس سنتز نوين باب آواکيان  تا فعاالنه –مصمم تر کرده است 
کوشيم و تمام فعاليت هايمان را بطور معنی دار برای خدمت به هدف انقالبی بکشور 

 در اين درک و جهت گيری در جنبش کمونيستیفراگير کردن پيش ببريم و برای 
  . سراسر جهان بجنگيم

  
ما با علم کامل به مشکالت واقعی و خطرات بسياری که اين کار می تواند در بر 

 بسيار عميق تر و بهتر درک ، آنچه در طی اين مبارزه و–ا داشته باشد، تجربه مان ر
س ديگران در جنبش کمونيستی و بخش وسيع تر منتقل می کنيم زيرا در به –م کرده اي

 ما، بخصوص ءتجربه. ق و اهميت عظيمی برای امرمان بطور کلی داردعميهای 
 شکست نخوردن و نابود نشدن ی کهانقالب فرهنگی در حزبمان درک ما را از اهميت

.  باال برد  داردحزبمان برای توده های ستم ديده اينجا و سراسر جهان و آينده بشريت
از لحاظ ايدئولوژيک و  هم – ه شده حزب نه تنها حفظ شده بلکه تقويت و تر و تازاين

جهت گيری کمونيستی و   استراتژيک انقالبی واتخاذ رويکردسياسی و هم از لحاظ 
تا با کاری خستگی ) عزمی که پايه های علمی دارد(عزم کرده هم از لحاظ اينکه 

 بله –را تبديل به واقعيت زنده و قدرتمند مردمی کند که برای انقالب اين درک ناپذير 
 فعاليت می کنند و اين –در همين کشور که قدرتمندترين قدرت امپرياليستی دنياست 

   .کار را در اتحاد با مردم جهان در انجام همان کار پيش می برند
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پيشروی های تعيين کننده ای صورت گرفت و به اين ترتيب . متحد شد ،برای تحققش
پيشبرد انقالب فرهنگی برای شکست رهبری حزب در  توانائی وبر آن اساس اراده 

   .د، تقويت شرويزيونيسم و نجات حزب و سرزنده کردنش بعنوان يک پيشتاز انقالبی
  

همانطور که در مبارزه ای به اين عظمت انتظار می رفت، پروسه انقالب فرهنگی 
مايل بودند با کسانی نيز جدا شدند؛ کسانی که در حزب ما پروسه ای بود که طی آن 

 هر چند گاهی اين افراد هنوز خود را .امپرياليسم و جنايات فجيعش صلح کنند
می دانند اما ن بوجود آمدن دنيای بهتری يا خود را خواهامی خوانند و کمونيست 

 تا وقتی که آنها مسئوليت مبارزه را به دوش نگيرند و به .ماهيت همان است که گفتيم
. فداکاری های الزم برای بوجود آمدن چنين دنيايی تن ندهند، اين جدائی الزم است

تی نبودند و برخی افراد از گسست با رويزيونيسم سرباز زدند و يا قادر به چنين گسس
اغلب و به ).  شد که استعفا دهند پيشنهاديا به ايشان(در نتيجه از حزب استعفا دادند 

آنها که حزب را ترک گفتند به اين دليل بود که اصرار داشتند که ) ١٧(جز چند استثنا 
ندارند، هر چند که  باور –ل  در اين کشور و در يک زمان معقو حداقل –ب به انقال

در .  قبول کردند که از نظرشان انقالب و کمونيسم چندان هم مطلوب نيستعده ای نيز
واقع معنی آنچه گذشت اين نيست که انقالب ممکن نيست، و کمونيست مطلوب نيست، 

 بر –به قهقرا رفته و بلکه اين است که اراده انقالبی و جهت گيری کمونيستی افراد 
يش گذاشتند و بار ديگر و اينبار عميق  که طی انقالب فرهنگی حزب ما پا پخالف آنان

که به حزب و انقالب پشت کردند متوجه هستند  آنان –د تر به امر کمونيسم تعهد بستن
کار سخت، کار خطرناک، و اغلب کار کم «که اين انقالب و هدفش يعنی کمونيسم 

را ملزم می کند و آنها حاضر نبودند اين سختی ) ١٨(» خالف جريان رفتن«طرفدار 
 ديگر معيار پايه ای را که حزب ما در اساسنامه اش گذاشته انآن. ها را به جان بخرند

  ):بخش دو، اصول تشکيالتی(ندارند 
  

حزب کمونيست انقالبی آمريکا از افرادی تشکيل شده که برای 
يعنی انقالب به : ترين نياز بشريت گرد هم آمده اندگتحقق بزر
 با جديت عظيم، عشق انآن.  قدم به سوی کمونيسمنمثابه اولي

عظيم، عزم راسخ و شور بسيار، زندگی شان را کامال وقف اين 
  )١٩. (امر کرده اند

  
جنبه عمده و مهمترين ماحصل انقالب فرهنگی درون حزب سرزنده کردن بينش، 

مستقيما  حزبی که –ت اهداف، روحيه و فرهنگ انقالبی کمونيستی حزب ما بوده اس
الت و خطرات  رو در روست و بطور علمی به مصافشان می با پيچيدگی ها و مشک

بعالوه الهام برای بکارگرفتن تمام توان خود در جهت انقالب در اين کشور و . رود
و . خدمت هر چه بيشتر به همين امر در سراسر دنيا برای رسيدن به هدف کمونيسم

راکتر و پايه مبارزه بر در سطح نوينی درون حزب برای تقويت بيشتر و تعميق کا
های انقالبی ادامه دارد و اين مبارزه در زمينه پيشبرد کار انقالبی به شکلی هرچه 

در . خالق تر و پر انرژی تر و بر اساس خط کمونيستی انقالبی حزب به پيش می رود
داشت طول يک دوره کامل، در نتيجه رويزيونيسمی که تاثير روزافزونی در حزب ما 
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 . ، هر قدر هم که قدرتمند باشند، ندارند افراد يا هوی و هوسارادهتوليدی ربطی به 
خصلت نيروهای بايد بطور اساسی در انطباق با " ضرورتا روابط توليدی،بلکه 

های توليدی فرايند اطالعات و فن آوریبرای مثال اگر . باشند هر مقطع زمانی وليدیت
وارد شوند  جوامعی هستند بهدر اقتصادهای مدرن امروز محوری که ط به آن ومرب
گسترده به نسبت آن (مناطق گسترده  در مردمگروه های کوچک در آنجا  که 

 به شکار و ال می کنند، يعنی، شيوه زندگی جوامع کمونی اوليه را دنب)جمعيت
آن  خصلت در  تکان دهنده و سريعموجب تغييراتامر اين مشغولند، گردآوری دانه 

يعنی با ورود فن آوری اطالعات، آن شيوه زندگی مختل و به شدت . جوامع خواهد شد
فن آوری مدرن نمی توانست در کشاورزی . يک مثال ديگر بزنيم. عوض خواهد شد

کشاورزی پالنتاژی، طی دوران برده داری . استفاده بهينه قرار بگيردپالنتاژی مورد 
، ١٨٦٠و نزديک به صد سال بعد از الغای رسمی بردگی در نتيجه جنگ داخلی دهه

کشاورزی مشخصهء . ستون فقرات شيوه زندگی در اياالت جنوبی آمريکا بود
 توسط شمار عظيم نخست(بود بر ـ کارفعاليت بشدت  و فن آوریپالنتاژی سطح پائين 

سهم بران و کارگران بردگان پيش برده می شد و بعد از لغو برده داری توسط 
 ،در واقع. »سياهی شبسحر تا سياهی  « ازشکن زحمت کمر يعنی با ). کشاورزی

به ويژه عرضه روز افزون تراکتور و (فن آوری جديد دوم ورود جهانی بعد از جنگ 
 را ژ نظام قديمی پالنتا،به کشاورزی جنوب) هماشين های کشت و برداشت مکانيز

 از زمين و سياهانبسياری از  کنده شدنمحرک عمده ای برای و تضعيف کرد 
به " اينان کسانی بودند که سابقا.  شدیجنوبنيز  و یبه شهرهای شمالسرازير شدنشان 

ی  ماد، زمينه به نوبه خود تغييرينا. شکل های مختلف به زمين زنجير شده بودند
 کوکالس  توسط و ترور آشکار رسمیجداسازی نژادیه برای خاتمه بخشيدن به مبارز

آن مبارزه که با فداکاری ها و . و ساير برتری طلبان سفيد را فراهم کردکالن ها 
قهرمانی های تکان دهنده همراه بود باعث تغييرات مهمی در جامعه آمريکا و 

ه ستم بر سياهان خاتمه نبخشيد و نمی مشخصا در جايگاه سياهان شد؛ هر چند که ب
ستم بر سياهان امروز هم وجود دارد و يک عنصر الينفک و اساسی . توانست ببخشد

  )٢. (از نظام سرمايه داری ـ امپرياليستی آمريکا است

در هر مقطع :  به اين ترتيب مارکس يک واقعيت مهم ديگر را نيز آشکار کرد
 سياسی و ايدئولوژيک روبنایيک معين،  ليدیفراز زيربنای روابط توبر زمانی، 

، ی سياسیهافرايند نهادها و وساختارها منظور از اين روبنا، . معين سر بلند می کند
 بايد با روابط توليدی  اساسیفهوم به يک ماين ها.  است و فرهنگ، های تفکرشيوه

خود، به حفظ و اين ها به نوبه . موجود خوانايی داشته باشند و خوانايی خواهند داشت
وقتی که  از ،مارکس نشان دادبه عالوه . تقويت روابط توليدی موجود خدمت می کنند

نيروهای توليدی تغيير کرد و منجر به ظهور روابط توليدی انقياد و سلطه شد، جامعه 
جايگاه هر يک از اين طبقات در جامعه، ريشه در نقش .  گوناگون تقسيم شدطبقاتبه 

در جامعه ای . د که هر يک از آن ها در فرايند توليد بازی می کنندهای متفاوتی دار
که به طبقات تقسيم شده، طبقهء مسلط اقتصادی، يعنی گروهی که مالکيت و کنترل 

را در انحصار خود ) مانند فن آوری و زمين و مواد خام و غيره(ابزار توليد عمده 
اين طبقه مسلط  . استدارد، در عرصه روبنای سياسی و ايدئولوژی نيز مسلط
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اين انحصار قدرت سياسی، . اقتصادی، انحصار قدرت سياسی را نيز اعمال می کند
 متجلی می شود؛ خاصه در وسايل سرکوب سياسی منجمله پليس و ارتش، دولتدر 

انحصار قدرت سياسی، تبارز فشرده . نظام قضايی و نهادهای جزايی و نيز قوه مجريه
شيوه های تفکری که بر . می يابد» مشروع« نظامی خود را در انحصار نيروی

. جامعه، منجمله بر فرهنگ، حاکم است با نگرش و منافع طبقه مسلط خوانايی دارند
 مطرح کردند، تا زمانی که مانيفست کمونيستهمانطور که مارکس و انگلس در (

 حاکمه جامعه به طبقات تقسيم شده است، ايده های حاکم در هر عصر، ايده های طبقه
  .)آن جامعه است

 در جامعه چيست؟ مارکس تغيير ء اساسی پس، پايه اساسی و نيروهای محرکه
 نيروهای توليدی مرتبا ،تحليل کرد که چگونه از طريق فعاليت و ابداعات انسان ها

 و تکامل يافته، در تضاد  نيروهای توليدی جديد معين، و در نقطه ایتکامل می يابند
يکی که منطبق بر ژو روبنای سياسی و ايدئولو( موجود وابط توليدیربا آشتی ناپذير 

 ،در آن نقطه همانطور که مارکس گفت. قرار می گيرند)  استروابط توليدیآن 
 کلی تبديل به مانع و زنجيری بر دست و پای ه يک مفهوم موجود بروابط توليدی

 انجام شود انقالبیبايد فرا می رسد،  اوضاع  اينو وقتی که. دننيروهای توليدی می شو
با اينکه روابط توليدی  است تا آن انقالبی کردن روابط توليدیهدف اساسی که 

 تبديل به  روابط توليدیوجود آورند کهه و وضعی را بهمخوان شوند نيروهای توليدی 
ی برای اين و نه مانع و زنجيربشوند نيروهای توليدی تکامل  برای یشکل مناسب

البی توسط نيروهايی به پيش برده خواهد شد که نماينده طبقه ای چنين انق. تکامل
هستند که ظرفيت انجام تغيير و تحول در روابط توليدی و اساسا همخوان کردن آن با 

 روبنااما اين انقالب بايد در . نيروهای توليدی تکامل يافته را در خود جمع کرده است
در مبارزه برای کسب قدرت سياسی يعنی . صورت بگيرد و فقط می تواند چنين شود

از طريق سرنگون کردن و در هم شکستن قدرت دولتی کهنه و برقراری يک قدرت 
سپس، اين قدرت دولتی نوين است که می تواند ايجاد دگرگونی و تحول . دولتی نوين

در روابط توليدی و نيز در خود روبنا را در راستای منافع طبقه حاکمه جديد و توانمند 
 آن برای رها کردن کاملتر نيروهای توليدی و استفاده کاملتر از اين نيروها، کردن

  .ممکن کند

بدون شک انقالب فرايندی فوق العاده پيچيده است که افراد و گروه های بسيار 
کسانی که چنان انقالبی را . متفاوتی را با ديدگاه ها و اهداف متفاوت در بر می گيرد

به تضادهای پايه ای، يعنی تضادهای ميان نيروهای پيش می برند ممکنست نسبت 
توليدی و روابط توليدی و اينکه تکامل آن ها باعث شکل گيری نياز و قوای محرکه 

اما . ای می شود که چنان انقالبی را ممکن و ضروری می کند، کمابيش آگاه باشند
د که می توانند تاثير همين تضادها و قوای محرکه کسانی را به ميدان می آور" نهايتا

در انطباق با ضرورت ايجاد دگرگونی در روابط توليدی برای همخوان کردن آن با 
برای مثال، اين همان . تکامل نيروهای توليدی عمل کنند و اساسا عمل خواهند کرد

چيزی بود که اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم در انقالب فرانسه اتفاق افتاد که 
نيروهای طبقاتی و گروه های اجتماعی مختلفی : الب بورژوايی بودراديکال ترين انق
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م که ديدم و درگيرشان شداينطور مسائل را من پنج سال پيش «
خط با وجود اينکه حزب در زمينه روشن شد برايم وقتی 

است ولی با يک خط انقالبی کمونيستی دارای  اش »رسمی«
 شدهاين صه اش  حتی صفت مشخ و شده»اشباع«رويزيونيسم 

  : عبارت بودند از که ، سه انتخاب داشتماست
ن چيزی که حزب آحزب را همانطور که بود قبول کنم و از 

  قرار بود باشد دست بکشم؛ 
  حزب را ترک کنم و يک حزب جديد آغاز کنم؛

  .يا يک انقالب فرهنگی راه بياندازم
که قبال آن موقع معتقد بودم و هنوز هم اعتقاد دارم که بداليلی 

درست و الزم ن انتخاب تنها انتخاب مطرح کرده ام، اين آخري
چون اين حزب خيلی با ارزش است و اگر زودتر از موقع . بود

و به غلط دست از اين حزب بکشيم، ساختمان يک حزب جديد 
ولی درسته، اين واقعيتی است که هيچ . بسيار سخت خواهد بود

 حزب انقالبی باشد، حزبی مقدس نيست و اگر قرار نيست يک
می رويم کار ديگری می کنيم و چيز ديگری ! گور پدرش

ولی آن زمان معتقد بودم  و االن هم اعتقاد دارم که . ميسازيم
نبايد دست از اين حزب بکشيم مگر اينکه از لحاظ عينی و عملی 

که هيچ اميدی به تغيير اين حزب به ود به وضوح نشان داده ش
   ".نيستآنچه نيازش هست 

  
مبارزه  يک –د اين انقالب فرهنگی يک تصفيه نبود، بلکه يک مبارزه بو

ايدئولوژيک که هدف و متدش اين نبود که افراد را هدف بگيرد بلکه می خواست خط 
انقالبی را با خط رويزيونيستی مقايسه کند و در مقابل هم قرارشان دهد و به اين 

 خط رويزيونيستی ، کند عميقنقالبیترتيب بنيان های حزب و اعضايش را در خط ا
 حزب را در همه سطوح به زندگی ءاعضا تا –د ردش کنترا افشا کند، از آن انتقاد و 

برگرداند و يک  گشتاور قوی تر به جهت گيری شان بعنوان انقالبيون و کمونيست ها 
د و بدهد و اين امر را بطور محکمتر بر بستر متد و برخورد کمونيستی علمی انجام ده

بعنوان يک پيشتاز ش خود را و سرزنده کند تا بتواند نقاده بطور کلی حزب را نجات د
 قادر و مصمم است از وظايفش يک ؛ پيشتازی کهانقالبی کمونيستی واقعی بازی کند

 سال ٥مسير و ماهيت اين انقالب فرهنگی که از زمان آغازش حدود . قدم کوتاه نيايد
پيچ  چند اين مسير. ده و در مواردی بسيار حاد بوده استبه طول انجاميد، بسيار پيچي

داشت که هر بار مستلزم مبارزات ايدئولوژيک عميق تر بوديم تا بتوانيم يک و خم 
را از رويزيونيسم )  و چه برای حزب به طور کلیءچه برای اعضا(گسست اساسی 

پيشتاز ن و در زمينهء دوباره و بر پايه ای عميق تر کمونيست شدو متحقق کنيم 
تبديل شدن به کمونيست و يک پيشتاز کمونيستی بر .  جهش ايجاد کنيمکمونيستی شدن

 اين .پايه ای عميق تر هم الزم است و هم ما در راه دست يابی به آن مصمم هستيم
در مراحل اول رهبری حزب به طور جمعی . مسير مراحل مختلفی را در بر گرفت

ی و رهبری باب آواکيان در تکامل خط و مبارزه  حول خط انقالب،در مسائل اساسی
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حت کنکاش عميق باب آواکيان در رابطه با سواالت نارا .بودند
می مخالفت قرار کننده و گزنده و ارائه پاسخ به آن ها، مورد 

اين مخالفت . »ناديده گرفتن«يا از طريق  يا مستقيما و –گرفت 
د زيرا  بو»مرگ کمونيسم«معنی قبول به رويزيونيستی عمال 

تکامل بالنده و  رهبری ايمان منجمد و مذهبی را جايگزين يک
ی ای که با مسائل گزنده و  رهبر-- می کرد يابنده کمونيستی

دست به » چرا چين را از دست داديم« مانند اينکه زاردهندهآ
    ».گريبان شده بود

  
در اين مرحله، مخالفت بين خطوط کمونيستی و رويزيونيستی در حزب ما نه تنها 

 خيلی مشخص تر و جدی تر حول اين سوال متمرکز شد که آيا بلکهکامل تر بيان شد، 
توسط رهبری باب آواکيان نمايندگی می شود و در سنتز نوينی که او پيش نچه را که آ

 ؟گذاشته متمرکز است، بايد محکم چسبيد و جسورانه در ميان توده های مردم برد يا نه
 در اين شرايط خط اول به ؟بايد ردش کرد و از عمل کردن بر اساس آن سر باز زد

 چرا که نقش باب آواکيان و مجموعه ـمعنی پيشروی بر مسير انقالب و کمونيسم بود 
کار و متد و برخوردش بيش از هر چيز تکامل کمونيسم به عنوان يک علم زنده و 

 و اپوزيسيون درون حزب عقب نشينی به ـجهت گيری استراتژيک انقالبی است 
رفرميسم و تسليم به امپرياليسم را نمايندگی می کرد، حتی اگر اين کار با حفظ 

 انجام می »سبک زندگی آلترناتيو«ه عنوان شکلی از مراسم مذهبی و يا  ب»کمونيسم«
  . شد

  
باب آواکيان که جدی بودن شرايط و خطرات موجود را کامال درک کرده بود و در 
آن شرايط فقط می توانست روی يک عده کمی از رهبريت مرکزی تکيه کند، با 

در عين حال اصرار . ادجسارت فراخوان يک انقالب فرهنگی درون آرسی پی را د
 –داشت که اين انقالب فرهنگی بايد در جريان يک راهپيمائی طوالنی صورت بگيرد 

تاکيد اين تمثيل بر اين بود که تغيير ريشه ای و سرزنده کردن انقالبی حزب که منظور 
يد در زمينه تغيير دنيای بزرگتر خارج صورت او هدف اين انقالب فرهنگی بود، ب

 يعنی پيشبرد فعاليت حزب تحت هدايت اصول و –ا به ان خدمت کند گيرد و اساس
به داليلی که اينجا . اهداف کمونيستی و ساختن يک جنبش انقالبی و نه رفرميستی

صحبتش رفت، مرکز توجه و سواالت مهم اين انقالب فرهنگی اين بود که آيا به سنتز 
کامل تئوری و استراتژی  باب آواکيان و ترويکردنوين و مجموعه کارها، متد و 

ن آکمونيستی که در آن متمرکز است، تکيه می کنيم و فعاالنه آنرا پياده می کنيم يا از 
جايش يکی از انواع رويزيونيسم يا آش شله قلمکاری از انواع ه روی می گردانيم و ب

  . رويزيونيسم را بر می گزينيم
  

 حزب جهت گيری خود ءعضااوايل امسال، باب آواکيان در صحبت با عده ای از ا
  :در آغاز انقالب فرهنگی را اينطور توضيح داد
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در آن انقالب شرکت جستند اما در تحليل نهايی، آن نيروهای سياسی که در پی 
استقرار نظام سرمايه داری به جای نظام کهنه فئودالی بودند، توانستند خود را در 

 کل جامعه بر آن اساس، زيرا اين تحول اقتصادی و دگرگون کردن. قدرت قرار دهند
ابزار ضروری برای همخوان کردن روابط توليدی با شيوه تکامل پيدا کردهء نيروهای 

  .توليدی بود

جنگ داخلی آمريکا نيز تصويری از اصول و روش های پايه ای که مارکس تدوين 
جنگ داخلی . کرد و در مورد تکامل تاريخی بشر به کار بست را به دست می دهد

يجه اين واقعيت بود که دو شيوه توليدی مختلف در رويارويی آشتی ناپذير با اساسا نت
منظور . هم قرار گرفتند و ديگر نمی توانستند درون يک کشور واحد همزيستی کنند

: دو شيوه توليدی است که با نظام های متفاوت روابط توليدی، مشخص می شدند
روزی طبقه سرمايه دار بود که در نتيجهء جنگ داخلی پي. سرمايه داری و برده داری

نظام برده داری ملغی شد و نظام سرمايه داری بر کل کشور . شمال تمرکز داشت
متعاقب » بازسازی«هر چند که به ويژه بعد از دوره کوتاه موسوم به . تسلط يافت

در " جنگ داخلی، اشرافيت زمين دار و سرمايه داران در حال رشد در جنوب، مجددا
ه کل کشور ادغام شدند و در واقع نفوذ مهمی در اين طبقه حاکمه به دست طبقه حاکم

اين در حالی بود که بردگان سابق بار ديگر تحت انقياد شکل هايی از استثمار . آوردند
به . (و ستم قرار گرفتند که به دشواری می توان آن ها را نرم تر از بردگی دانست

عد از الغای رسمی و قانونی برده داری، عالوه برخی شکل های بردگی تا مدت ها ب
از اين نمونه های تاريخی می توان دريافت که .) خاصه در جنوب، همچنان باقی ماند

چگونه آن انقالبات باعث تغييرات کيفی در جامعه شده اند اما عليرغم همه اين ها فقط 
ند مرتبا تکرار و اين رو. به استقرار و حاکميت يک طبقه استثمارگر جديد انجاميده اند

يا قربانی می (شده است که توده های ستم ديده در اين انقالبات فداکاری می کنند 
اما در تحليل نهايی، استثمارگران قديم و جديد ميوه اين فداکاری ها را می ) شوند
برای مثال، در جريان جنگ داخلی آمريکا، دويست هزار برده سابق بعد از . (چينند

ازه شرکت در جنگ داده شد، در ارتش شمالی ها جنگيدند و در صد اينکه به آنان اج
از زمان ظهور تقسيمات .) از بقيه بيشتر بود» اتحاديه«کشته شدگان سياهان در ارتش 

طبقاتی و سلطه طبقات استثمارگر و تعيين خصلت جامعه بشری توسط اين فرايندها، 
  . البته تاکنون... .فقط چنين چيزی ممکن بود. به همين منوال گذشته است

مهم ترين و رهائی بخش ترين چيزی که مارکس آشکار کرد اين بود که تکامل 
جامعه بشری، در نتيجهء قوای محرکه ای که کشف کرده بود، به اوضاعی منجر شده 

ما به نقطه ای از تاريخ رسيده . متفاوت را امکان پذير کرده است" که يک دنيای بنيادا
ين تکامالت پيچيده که در اينجا  فقط طرح کلی و پايه ای آن را ايم که از دل همه ا

ارائه کرديم، نيروهای توليدی ای بوجود آمده اند که ايجاد  و گسترش مداوم يک وفور 
کل نوع بشر می تواند در اين وفور، در پايه ای ترين . را امکان پذير می سازند

اين . ی مردم همه جا استفاده کندمفهوم، سهيم شود و از آن برای تامين نيازهای ماد
وفور در عين حال می تواند يک زندگی پر بار و بيسابقه در حيطه فکری و فرهنگی 

اين فقط فن آوری تکامل يافته نيست که در يک مفهوم کلی . را برای همگان ممکن کند
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 اين امر را امکان پذير می سازد، بلکه اين فن آوری می تواند و می بايد توسط گروه
های گسترده ای از مردم که به شکل تعاونی با هم کار می کنند مورد استفاده قرار 

مارکس تضاد اساسی نظام سرمايه داری که بر دنيای امروز تسلط دارد و چنين . گيرد
: هزينه های فراوان و خطرات بزرگی را برای نوع بشر ايجاد کرده، آشکار ساخت

ز يک طرف، و کنترل و تصاحب خصوصی تضاد ميان توليد به شيوهء اجتماعی ا
همانطور که . فرآيند توليد و محصول توليد شده توسط شمار قليلی سرمايه دار

  : حزب ما تاکيد می کنداساسنامه

توليد اشياء در دنيای امروز و توزيع آنچه توليد شده، به طور کلی «
توسط شمار گسترده ای از مردم انجام می گيرد که به شکل جمعی کار 

در پايه . می کنند و در شبکه های به شدت هماهنگ سازمان يافته اند
پرولتاريا يک طبقه بين المللی .  قرار داردپرولتاريااين فرايند کلی، 

است که هيچ چيز ندارد، اما اين نيروهای توليدی اجتماعی شده عظيم 
اين نيروهای توليدی عظيم می . را به وجود آورده، با آن ها کار می کند

توانند نوع بشر را نه فقط به تامين نيازهای اساسی تک تک ساکنان کره 
زمين قادر کنند، بلکه می توانند به نوع بشر توانايی ساختن جامعه ای 
نوين با مجموعه ای از روابط  و ارزش های اجتماعی متفاوت را 

جامعه ای که در آن، مردم بتوانند حقيقتا و کامال همراه هم ... ببخشند
  ) ٣(» .فا شوندشکو

هدف انقالب کمونيستی، رسيدن به چنين جامعه ای است؛ يعنی حل تضاد اساسی 
سرمايه داری توسط ابزار انقالبی و پشت سر گذاشتن تقسيم انسان ها به استثمارگر و 

اين انقالبی است منطبق بر اساسی ترين منافع . استثمار شده، به حاکم و محکوم
ت شرايط سلطه و استثمار و توليد اجتماعی شدهء سرمايه اين انقالب تح. پرولتاريا

داری انجام می شود، و ظرفيت همخوان کردن روابط توليدی با نيروهای توليدی، و 
اما . رها کردن بيش از پيش نيروهای توليدی منجمله خود مردم را در بر دارد

ع خود انقالب پرولتاريای انقالبی برخالف همه طبقاتی که در گذشته بر مبنای مناف
کردند، صرفا در پی استقرار خود و نمايندگان سياسی اش در موضع حاکم بر جامعه 

 تقسيم طبقاتی جامعه، ريشه کن پشت سر گذاشتنهدف پرولتاريای انقالبی . نيست
کردن همه روابط  ستم گرانه، و بدين ترتيب نابودی همه نهادها و ابزاری است که از 

همانطور . بر سايرين تسلط می يابد و سرکوبشان می کندطريق آن بخشی از جامعه 
که مارکس به شکل موجزی مساله را خالصه کرد، اين انقالب در پی اهدافی است که 

نام گرفته است و فقط زمانی که اين اهداف تحقق يابند، انقالب به » چهار کليت«
ه مبنای تمايزات محو کليه تمايزات طبقاتی، کليه روابط توليدی ک: سرانجام می رسد

طبقاتی است، کليه مناسبات اجتماعی که منطبق بر آن روابط توليدی است، و دگرگون 
به عالوه مارکس با تاکيد . کردن کليه ايده هايی که منطبق بر آن روابط اجتماعی است

بر اينکه پرولتاريا فقط با رها کردن کل نوع بشر می تواند خود را رها کند، به شکل 
  .رتمندی جوهر اين اهداف را بيان کردموجز و قد
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با نفوذ اين رويزيونيسم، ليبراليسم هم در حزب و فرهنگ حزب .  ساير نقاط جهان
بابا واقع بين «: جوالن می داد و رفتار عمومی که غالب شده بود اين بود که می گفت

چه انتظاری داريد؟ نمی شود در اين کشور حزبی داشت که پيشقراول انقالب . يمباش
 ». را يدک بکشد داشته باشدحزب کمونيست انقالبیباشد و ارزش اينکه اسم 

ط در چند سال گذشته به اوج خود آنتاگونيسم اساسی و تضاد حاد شونده بين اين دو خ
باب آواکيان و رويکرد  متدولوژی و مجموعه تکامل يابنده آثار ودر يک طرف : رسيد
 با »بسته رويزيونيستی« و در طرف ديگر،  و اسناد و انتشارات حزب»رسمی«خط 

اين دو . بحث کرديم و محتوای اساسی اش که اينجا خطوط کلی اش را تاشکال متفاو
خط متنافر ديگر نمی توانستند در يک حزب همزيستی کنند و يا ادامه چنين 

پيروزی خط رويزيونيستی منجر می شد و کار حزب به عنوان يک  به »مزيستیه«
عامل تسريع کننده ای که به مبارزه . حزب پيشقروال انقالبی کمونيستی واقعی تمام بود

های تدارکاتی  عميق و علنی در مورد اختالفات اساسی منجر شد در زمينه فعاليت
همه گير کردن نقش باب ، تبليغ و فهميدنبرای پيشبرد کارزار فرهنگ سازی حول 

که متمرکز است در مجموعه آثار، متد و (آواکيان بعنوان يک رهبر کمونيست 
 رويکردامروز اين فرهنگ سازی حول مجموع آثار، متد و .  بوجود آمد)رويکردش

ديگر انتشارات حزب محور .  کار انقالبی حزب ما استمحورباب آواکيان يکی از دو 
ولی در آن زمان، همين چند .)  حزب بحث شده استسنامهاسا اينها در  همه –ت اس

سال پيش، بحث هايی در اين مورد درون حزب، خيلی روشن تر از سابق نشان داد که 
محتوای درک عدم «درون خود حزب هم، بقول يکی از اسناد داخلی اخير حزب، 

. »نداصلی کار صدر يعنی تصويرش از انقالب و کمونيسم، سنتز نوين، بيداد می ک
  :همين سند داخلی ادامه می دهد که

  
 سال بود که روی اين سنتز نوين کار می شد، ٢٥در آن زمان، «

اول به شکل . ولی خط رويزيونيستی از اين سنتز رويگردان بود
 .ت عملیخالفه شکل معدم درک، و سپس با پيشروی اوضاع، ب

 عليه ،زاده شود که – و می کوشد –د يک چيز نوين می کوشي
 دگماتيسم و رفرميسم کمونيست ها ورک های رسمی و جاری د

با آن مخالفت می کردند، يا ولی رفقا . نبرد سختی را به پيش برد
 ی کهيزچو در بهترين حالت بعنوان  ناديده می گرفتندآن را يا 
گفت که می توان .  برخورد می کردندبه آن»  توجه استجالب«

نشد و يا بطور التقاطی رک دبطور قريب به اتفاق محتوای آن 
. در عمل بی مورد قلمداد شدو . مورد مخالفت قرار گرفت

وتر از تئوری نمی تواند جل«امپيريسم عاميانه که معتقد است 
 در صفوف ما مورد چالش قرار ااساس... » حرکت کندراتيکپ

مشکالتی . باب آواکيان به جنگ مشکالت واقعی رفت. نگرفت
هنوز  انقالب فرهنگی در چين  بعد ازکه نمی گذاشت حتا ده سال

. د فرق بين مارکسيسم و رويزيونيسم را درک کننبتوانندخيلی ها 
بسياری از رفقا .  به بررسی عميق اين مشکالت پرداختاو

می گرفتند و حتا از اين تالش ها دلخور ناديده تالش های او را 
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 ولی برای کسانی که غرق اند با اهميت هر چند برای اهداف انقالب و کمونيسم بسيار
  . ای نداشت»استفاده« هيچ ارزش و اندجهت گيری های اکونوميستی و رويزيونيستی 

  
 » رويزيونيستیهءبست« با همين مسئله باال يکی ديگر از عناصر کليدی ارتباطدر 

يک  را به عنوان ماين بود که کمونيس که در حزب ما اينقدر هواخواه پيدا کرده بود
ما و و گيری که بايد مداتبه عنوان يک جه يعنی – جهت گيری واقعی و انقالبی

و اينکه توده های مردم می توانند و بايد به کار بسته شود پيگيرانه برای تغيير جهان 
برعکس کمونيسم .  نمی دانست–د النه برايش مبارزه کننابه آن متقاعد بشوند و فع

اين ديدگاه داشت حزب را تبديل . » زندگی آلترناتيوسبک«تقليل داده شده بود به يک 
گاهی معنی . کم و بيش آالمد اپوزيسيون) niche(آشيانه های می کرد به يکی از

 اين بود که خود و ديگران را شديدا مشغول دويدن از اين »سبک زندگی آلترناتيو«
 به خود می یماتيسم از خود متشکرگبعضی وقت ها شکل د. کنندمبارزه به آن مبارزه 

گرفت، که مثال ما به اصطالح کمونيستيم و يک دانش خاصی از تاريخ داريم و يک 
که حتی اگر سعی هم بکنيم نمی توانيم با توده ها ارتباط بر قرار (سری معيارها داريم 

گاهی هم صرفا شکل وقت تلف کردن و تفکر انتقادی را در فريزر گذاشتن به ). کنيم
زب به طور روز افزون اين شده بود که ايده های راحت کار ح. خود می گرفت

« آنچه که ( را حفظ کند  »خودی ها«الحلقوم تحويل توده ها بدهد و يک قلمرو خاص 
در واقع کمونيسم تبديل شده بود به يک ؛ )توصيف شده است» معبد اسرار آميز دانش

  .ماهيتا مذهبیمرده دگم 
  

شريه حزب و ساير انتشارات رسمی حزب، کارهای باب آواکيان، نه با در مقابل
نمناک  بوی –ب  کتابفروشی های منتسب به حز  مثال --ب بيشتر کار علنی حز

) غير انقالبی ( مشغوليات مراکزبهيادبودهای گذشته را می داد و يا تبديل شده بود 
 :يجه همه شان يکی بودنتاين ها اشکال متفاوتی به خود می گرفتند ولی منبع و . جنبش

  .رويزيونيسم
  

از پيشبرد مبارزه پرهيز آگاهانه در کنار همه اينها يک ضديت کامل و يا 
مبارزه با درک ها و تفکرات مذهبی و زمينه ايدئولوژيک با توده ها به خصوص در 

در حاليکه اين مبارزه الزم بود زيرا اين . آنان موجود بودساير ديدگاه های عقب مانده 
نقدر پيش رفته روند آ اين .ی بر ذهن توده ها عمل می کنندجيرغل و زنتفکرات مانند 

که امروزه خيلی سطحی بود که حتی با پيش قضاوتی ها و درک های ضد کمونيستی  
  .   نيز مبارزه نمی شدرايج هستند

  
  دست کشيدن از انقالب »بسته رويزيونيستی«بطور کلی و مهمتر از همه اينکه اين 

به طور واضح و علنی  هر چند -دمال طوری رفتار می کردنع. را نمايندگی می کرد
در بهترين حالت انقالب چيزی بود . »هر انقالبی قرار بود بشود، شد« –د نمی گفتن

ولی . برای آينده دور، يا برای بقيه، جايی ديگر، شايد در جهان سوم بتواند پيروز شود
زب مان را در رابطه با آن ها ء کار حواقعی و زندهربط ديد رويزيونيستی حتی اين با 

بی خاصيت مبارزات انقالبی ند به هوراکش  تبديل می شدرا هم نمی ديدند و حداکثر 
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مارکس در بررسی تجربه عظيم تاريخی که به نتيجه گيری هايش انجاميد، به اين 
درک عميق اشاره کرد که بدون شک اين مردم اند که تاريخ را می سازند؛ اما اين کار 

ادی آنان تاريخ را بر اساس شرايط م. را به هر صورتی که آرزو کنند انجام نمی دهند
 می سازند که از – و مشخصا بر اساس شرايط و مناسبات زيربنايی اقتصادی ای –

نسل های گذشته به ارث برده اند، و بر اساس مسيرهای تغييری که در بطن خصلت 
همانگونه که باب آواکيان، صدر حزب کمونيست . متناقض اين شرايط جای دارند

خاطر نشان ) بخش اول(» هايی نوع بشرانجام انقالب و ر«انقالبی آمريکا در مقاله 
  :کرده است

در اينجا می توانيم مقايسه ای با تکامل در دنيای طبيعی انجام «
» آردی اسکای بريک«يکی از نکاتی که مکررا در کتاب . دهيم

پيرامون تکامل مورد تاکيد قرار گرفته اينست که فرايند تکامل فقط 
ارد، تغييراتی را موجب می تواند بر اساس آنچه پيشاپيش وجود د

تکامل در دنيای طبيعی از طريق تغييراتی که از مبنای ... شود
واقعيت موجود بر می خيزد، و در ارتباط با واقعيات موجود و 

يا به عبارت ديگر، (محدوديت های موجود قرار دارد، اتفاق می افتد؛ 
  )٤(» .)در ارتباط با ضرورت موجود

شما کی هستيد که بگوئيد  : ی از اين دست است کهين جواب پايه ای به سواالتا
ها به چه حقی بايد ديکته کنيد که چه   شما کمونيست؟جامعه را چگونه بايد سازمان داد

گم بوده  در  سر"؟ اين سواالت اساسااتفاق بيفتدتغييری ممکن است و چگونه می تواند 
 مسيرهای  و – ی در مورد قوای محرکه تکامل تاريخ اساسیيک بدفهمیمعرف و 

اين . است مادی دنيای بشری و بطور کلی در ءجامعه در –ر های ممکن برای تغيي
يا ؟ به دنيا آورند تمساح که گفته شود چرا پرندگان نمی توانند  مانند آن استتسواال

 بچه هايی بزايد که به خودی خود قادر به پرواز دور زمين چرا انسان نمی تواند
 ر يک چشم به هم زدن با يک گام روی ساختمان های بلند بپرند؟ يا باشند؟ يا بتوانند د

؟ اين سواالت مانند دنببيناشياء سخت را هم د که ورای ناشعه ايکسی باشديد دارای 
حاصل می چه چيزی از توليد مثل شما کی هستيد که بگوئيد : اينست که گفته شود

که خاصی است ات مشخصه صفشما کی هستيد که بگوئيد نوزاد انسان دارای شود؟ 
که   بلکه اين است»شما کی هستيد«مسئله اين نيست که ولی ؟ بقيه موجودات ندارند

 آن – متناقض –ت برای تغيير در دل خصلامکاناتی واقعيت مادی چيست و چه 
برای اولين بار در تاريخ بشر شرايط : مساله دو جنبه دارد. واقعيت مادی نهفته است

 .ستم و استثمار را ممکن می کند و هط روابط سلمحو نهايیه که ی رسيديمادی به جا
 هدف از درون واقعيت مادی و اين تئوريک برای هدايت مبارزه به سوی شناخت

  .  وجود آورده استه اين امکان را  ب و تکامل تاريخی آن بيرون کشيده شده

 تواند بر پايه  اجتماعی بشر تنها میروابطجهانی در  ـ ، اين تغيير تاريخیهمزمان
.  انجام بگيرد آن استمشخص کنندهحرکت از شرايط مادی واقعی و تضادهائی که 

 تغيير را به وجود می آورد و در عين حال  که امکانهمين شرايط و تضادهاست
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 نيازمند اين تغيير. در بر دارد اين تغيير اجتماعی راديکال تحققراه را در موانعی 
؛ نيازمند استاين قوای محرکه ی متناقض سبت به ن علمی شناخت و رويکرديک 

متکی  علمی شيوه و رويکرداين بر  است که افرادیرهبری يک گروه متشکل از 
 تحقق اين تحول از دل پيشروی به اين مبارزه پيچيده و سخت را برای تا بتوان –باشند 

  . پيش بردسوی کمونيسم در سراسر دنيا به 

II .ستی مرحله اول انقالب کموني  
  

کمون پاريس اولين تالش عظيم برای فتح قله های رهايی بشر بود؛ طاليه دار آينده 
اما کمون پاريس فاقد رهبری الزم بود و توسط شناخت علمی الزم که قادر باشد . بود

در برابر حمالت ضدانقالبی ناگزير از سوی نيروهای نظم کهن ايستادگی کند و سپس 
 عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سياسی و فرهنگی تحول عميق جامعه را در همه

بعضی ها که به جای نگرش علمی به . و ايدئولوژيک به پيش برد، هدايت نمی شد
تجربه کمون، با يک ديد و روش رمانتيزه به آن نگاه می کنند، فقدان يک رهبری 

ضايل پيشاهنگ سازمان يافته و متحد بحول يک ديدگاه علمی مارکسيستی را يکی از ف
اما در واقع، اين يکی از بزرگترين نقاط ضعف کمون و يکی . کمون معرفی می کنند

از عوامل عمده ای بود که به شکست کمون در فاصله بسيار کوتاهی بعد از 
 و تالش برای عملی کردن –فقدان يک چنين رهبری ای . استقرارش خدمت کرد

 يکی از –هادينه شده می انجاميد فوری تدابيری که اساسا به نابودی هرگونه رهبری ن
کمون نتوانست به حد کافی نيروهای سازمان يافته ای را : علل عمده ناتوانی کمون بود

که مصمم به نابودی کمون بودند و می خواستند تضمين کنند که شبح انقالب کمونيستی 
د  ديگر هرگز سر بلن– که در نظر استثمارگران و ستمکاران بسيار دهشتناک است –

همانطور که مارکس مشخصا خاطر نشان کرد، کمونارها از . نکند، سرکوب کند
شهری در نزديکی (حرکت فوری برای تسخير سنگر ضدانقالب که در ورسای 

بدين ترتيب، ضدانقالب قادر به جمع آوری قوا، حرکت . واقع بود باز ماندند) پاريس
ر اين فرايند، کشتار هزاران به سوی پاريس، وارد آوردن ضربه مرگبار به کمون و د

  .نفر از مصمم ترين جنگاوران کمون شد
اما ورای نتايج فوری که به درجه مهمی از کمبودها و محدوديت های کمون پاريس 
ناشی شد، واقعيت اينست که اگر کمون موفق به درهم شکستن حمالت ضدانقالب می 

يعنی با امر تجديد . شد و ادامه حيات می داد، با چالش بزرگتری روبرو می شد
قدرت . سازماندهی  و متحول کردن کل جامعه و نه فقط شهر پاريس به مثابه پايتخت

کمون در صورت ادامه . کمون در پاريس، دوره ای درخشان اما به شدت کوتاه بود
. يک اقتصاد سوسياليستی: حيات می بايست يک اقتصاد بنيادا جديد و متفاوت خلق کند

ين کار را در کشوری انجام دهد که کماکان بخش بزرگ آن را کمون می بايست ا
کمون می بايست بر نابرابری و ستم . تشکيل می دادند) دهقانان(کشاورزان ُخرد 

عميق و ريشه دار در سنت، به ويژه بر زنجيرهايی که طی هزاران سال زنان را 
و محدوديت های و در اينجا نيز بار ديگر نقاط ضعف . اسير کرده است غلبه می کرد

زنان نقشی حياتی و قهرمانانه در ايجاد کمون و در نبرد برای دفاع : کمون آشکار شد
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که باالخره يک روز طبقه را به ستينبرای ا) وسيعا کاربرد دارد و قابل اعمال است
و در کتاب ين به اين خط انتقادی شديد کرد لن. نندسوسياليسم و کمونيسم جذب ک

رويکرد لنين در اين کتاب نشان داد که اين . رد کردآن را  »چه بايد کرد«معروفش 
 ،بلکه برعکسمنتهی نمی شود  جنبش انقالبی که هدفش کمونيسم است  يکهبهيچگاه 

ين لن. می کندجنبش و توده های درگير در آن را در چارچوب سرمايه داری محدود 
چند مهم است کمونيست ها در مبارزات مهم  تاکيد کرد که هرخط  با اين تدر مخالف

توده ها شرکت کنند و با آن ارتباط برقرار کنند، و حتی سعی کنند بسياری از اين 
 کمونيستی که ؛ بکنندکمونيستمبارزات را رهبری کنند، ولی بايد اين کار را مثل يک 

 و با پيش گذاشتن اعتقادات و اهداف مدقع و کارآاز طريق تبليغ و ترويج به مو
کمونيستی، بر افشای اشکال و ماهيت سيستم سرمايه داری تاکيد می کند و از اين 
طريق مبارزات و جنبش های روز را با هدف انقالب و کمونيست پيوند می دهد، اين 

منحرف مبارزات و توده ها را از تالش خودبخودی برای رفتن زير بال بورژوازی 
از زمان لنين، . می کند و تمام اينها را رهبری می کند در جهت هدف انقالبی

 نه فقط در »بهترين شيوه« استفاده از   پيدا کرده است و بهی وسيع ترياکونوميسم معنا
طالق مبارزات اقتصادی کارگران بلکه بطور کلی در مبارزات اقشار گوناگون مردم ا

اصلی کار کمونيستی را به سازماندهی اين مبارزات  تمرکز  شيوه ای که–می شود 
امکان انقالب و کمونيسم را به چيز ) هرچند لزوما نه در حرف(تقليل داده  و در عمل 

 نامعلوم است و هيچ ربط ء که متعلق به آن دور دورها و آينده تبديل می کندمجردی
  . زنده ای به امروز و به جنبش ها و مبارزات جاری ندارد

  
 بپردازند و در در شرايط غير انقالبی به کار انقالبینوميست ها به جای اينکه اکو

، نسخه شان را نيز تسريع کنند  برای وضعيت انقالبی، رسيدن آن کشيدنعين انتظار
  انقالبینه هيچوقتاما با اين شيوه . تا رسيدن انقالب، کار رفرميستی کنيم: اين است

مشخصه تمام اشکال اکونوميسم اين است .  شودفرا می رسد و نه در جهتش کار می
از آنها و  آموختن –ا که به جای عمل کردن مثل يک پيشقراول، رهبری توده ه

 لزوم  ديد آنان نسبت بهو باز کردن گسترش ديدگاه توده ها –ن رهبری در عين آموخت
ونيستی و امکان انقالب و کار و مبارزه با توده ها برای اينکه مواضع انقالبی و کم

بخش آن به مبارزه برخيزند، از توده ها دنباله روی ئی اتخاذ کنند و برای اهداف رها
  . می کند

  
اکونوميسم و کال رويزيونيسمی که بطور روز افزون زندگی و کار و فرهنگ حزب 

نقدر در جنبش آکه نيز  پراگماتيسم و امپيريسم را نشانی ازما را مشخص می کرد 
بر خود داشت و يکی ديگر از ) و در موردش صحبت شد(کمونيستی رايج است 

مشخصه هايش اگنوستيسم در مورد اصول کمونيستی کامال جا افتاده و حتی مسائلی 
با کار ممتد تئوريک و . انقالب و کمونيسم بود امکان پذير و مطلوب بودنچون 
به طور مستقيم  در زمينه تئوری کمونيستی ی های واقعی صدر حزبيراهگشا

هم با بی  برخی –د حزب به آن بی اعتنا بودنافراد خالفت نمی شد بلکه اغلب م
می گذاشتند در کوزه و آبش را می  و بعد » استچه با حالاوه « می گفتندعالقگی 
وجود آمد ه دليلش هم اين بود که اين کارهای تئوريک و گسست هايی که ب. خوردند
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بکار ببنديم، خيلی سخت است که فکر کنيم در مقابل تمام اينها 
مصون هستيم و اينها فقط بر افراد خارج از حزب ما تاثير می 

حتی در فکر ما، در روح ما، اگر بخواهيم از اين کلمه . ذارندگ
استفاده کنيم، در ته قلبمان، آيا شک نمی کنيم که شايد داريم کال 

چرا شکست خورديم؟ اگر اينقدر حق با ما بود، : اشتباه می کنيم
اگر آن چيزی که برايش مبارزه کرديم اينقدر درست بود، چرا به 

می کنم اينجا کم باشند رفقايی که هيچوقت اينجا ختم شد؟ من فکر 
اين سواالت دردناک را، نه يک بار، بلکه چندين بار، از 

  .خودشان نکرده باشند
 اين چيزها جواب داريم، ولی بايد برای جواب مرتب رایما ب

بايد به .  بايد علمی بود ـکنکاش کرد، بايد به کنکاش ادامه داد
  ».ماترياليسم ديالکتيک رجوع کرد

  
مشکل اين بود که آن موقع که باب آواکيان و عده قليل ديگری در حزب داشتند به 

 می کردند، بيشتر »کنکاش«اين منوال با بينش عملی و روش ماترياليست ديالکتيکی 
ش توهين ها به يحزب، در تمام سطوح، اينکار را نمی کرد، در عوض کم و ب

قول لنين، تالش ه می شدند در، بکرده بودند و داشتند غرق » قبول«کمونيسم را 
: خودبخودی برای قرار گرفتن در زير بال بورژوازی از لحاظ ايدئولوژيک و سياسی

 دنباله ؛داشتند عقب نشينی می کردند به مرزهای بورژوا دموکراسی و حق بورژوايی
جمله  از –ت روی می کردند از نظرگاه هايی که مشخصه جنبش های رفرميستی اس

مبنی بر اين که حقيقت عينی ( و نسبيت گرائی فلسفی مربوط به آن »تیسياست هوي«
موجود نيست يا اينکه با قاطعيت نمی شود حقيقت عينی را تعيين کرد، صرفا افراد و 

خودش را دارد، ممکن هست همگی درست » تعريف«گروه هايی هستند که هرکدام 
  .ای انقالب، رفرم می شودهدف اصلی به جـ ) بگويند، ممکن است همگی اشتباه کنند

  
رويزيونيسم درون حزب ما همان مشخصه های قديمی رويزيونيسم در جنبش 
کمونيستی را داشت که لنين هم افشايش کرده بود و متبلور می شد در همان تفکر 

ی نمب) determinist( و جهت گيری جبرگرايانه »جنبش همه چيز، هدف هيچ چيز«
ن است و آنچه ممکن است همان چيزی است که در حال بر اينکه آنچه الزم است، ممک

 در ميان توده ها به معنی غلط کلمه بود، بر »کنکاش«اين به معنای . انجامش هستيم
يک اساس محدود و با يک درک محدود از مبارزه، و کنار گذاشتن انقالب و 
کمونيسم، و يا حداکثر تبديل کردنش به يک وصله بی روح و بی معنی به کار 

واقع  در –ب رفرميستی، به يک چيز خالی از محتوی و بی ربط به فعاليت جاری حز
اعضا حزب اغلب خيلی مشغول بودند، ولی کار و مشغله شان . دفن انقالب و کمونيسم

  . به همه چيز ربط داشت به جز انقالب و کمونيسم
  

ستی، از لحاظ تاريخی در جنبش کموني. اين در جوهر خود نوعی اکونوميسم بود
توجه طبقه کارگر را بر کمونيست ها بايد  که بوده است اکونوميسم به معنای اين 

ابزاری که  (»بهترين شيوه«اين نند و شرايط و مبارزه روزمره خودش متمرکز ک
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عليرغم اين، آنان در درون کمون همچنان جايگاهی درجه دوم . از کمون بازی کردند
  .داشتند

 سال بعد از شکست کمون پاريس، در بحبوحه جنگ جهانی اول که ٥٠کمتر از 
 در گرفته بود، يک تحول انقالبی همه جانبه تر و عميق تر در آنچه ميان امپرياليستها

را که حاکم ) شاه روسيه(اين انقالب، تزار . امپراتوری روسيه ناميده می شد آغاز شد
موروثی آن امپراتوری بود سرنگون کرد و سپس طبقه سرمايه دار را که بعد از 

ند و کنترل جامعه را به دست استفاده ک» خالء قدرت«سرنگونی تزار می کوشيد از 
لنين رهبری می شد، اتحاد . ای. از طريق اين انقالب که توسط و. بياورد، برانداخت

لنين در سال . شوروی به مثابه اولين دولت سوسياليستی دنيا پا به عرصه وجود نهاد
 در گذشت اما برای چند دهه بعد از آن، تحول سوسياليستی در اتحاد شوروی ١٩٢٤
 در حاليکه با تهديدات بی وقفه و حمالت پياپی از سوی نيروهای –ش برده شد به پي

ضدانقالبی از درون و بيرون کشور روبرو بود؛ حمالتی که شامل تجاوز گسترده 
اين . آلمان امپرياليستی نازيست به اتحاد شوروی در دوران جنگ جهانی دوم بود

ن شوروی و تخريب عظيم کشور تجاوز موجب نابودی بيست ميليون نفر از شهروندا
  .شد

لنين در جريان رهبری انقالب روسيه برای برداشتن نخستين گام بلندش، يعنی کسب 
قدرت سياسی و تحکيم آن و قدم گذاشتن در جاده تحول سوسياليستی، بر راهگشايی 

او از کمون . های علمی مارکس تکيه کرد و به تکامل علم زنده مارکسيسم ادامه داد
و نيز از تجربه تاريخی جامعه بشری و گسترده تر از آن از تجربه دنيای پاريس 

يکی از تکامالت مهم لنين منظم و مدون کردن . طبيعی، درس های مهمی بيرون کشيد
اين شناخت بود که وجود يک حزب پيشاهنگ کمونيستی در توانمند سازی توده های 

نگونی حاکميت سرمايه داران و مردم برای دست زدن به مبارزه ای آگاهانه برای سر
سپس پيشبرد تحوالت ريشه ای در جامعه در جهت رسيدن به هدف نهائی استقرار 

 .کمونيسم در جهان، اساسی است
  

به عالوه لنين شناختی را که مارکس از طريق جمعبندی از درس های تلخ کمون 
کمونيستی نمی توان در انجام انقالب : پاريس توليد کرده بود به کار بست و تکامل داد

به ماشين حاضر و آماده دولت کهن که به نظام سرمايه داری خدمت می کند اتکاء 
کرد؛ بلکه ضروری است که اين دولت را در هم شکست و از کار انداخت و يک 

يعنی به جای آنچه در واقع ديکتاتوری طبقه سرمايه . دولت نوين را جايگزين آن کرد
ری است که حاکميت سياسی طبقهء به پاخاستهء است، ضرو) بورژوازی(دار 

اين . انقالبی، ديکتاتوری پرولتاريا، به مثابه نوع بنيادا متفاوتی از دولت برقرار شود
دولت نوين به شکل فزاينده ای توده های مردم را درگير پيشبرد تحول انقالبی جامعه 

وری انقالبی ضرورت لنين تاکيد کرد که به دو علت اساسی، اين ديکتات. خواهد کرد
  :دارد
 ـ جلوگيری از اينکه استثمارگران قديم و جديد درون کشور و در ساير بخش های ١

نوين و پيشروی به " دنيا، مبارزه توده های مردم برای ايجاد يک جامعه و دنيای بنيادا
  .را شکست دهند و به خاک و خون بکشند» چهار کليت«سوی تحقق 
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هر مقطع، حتی با وجود نابرابری هايی که به درجات  ـ تضمين حقوق مردم در ٢
گوناگون ميان بخش های مختلف مردم طی مراحل مختلف گذار سوسياليستی به 

و همزمان ادامه ريشه کن کردن و نهايتا پشت سر گذاشتن . کمونيسم باقی خواهد ماند
 به نقطه اين نابرابری های اجتماعی، به مثابه هدف ديکتاتوری پرولتاريا؛ و رسيدن

ای که در سراسر دنيا تقسيمات ستمگرانه اجتماعی ديگر نتواند سر بلند کند؛ و دولت 
به مثابه يک ابزار نهادينه شده برای اعمال قوانين و حقوق ديگر ضروری نباشد؛ و 
خود دولت نيز جای خود را به خود ـ مديريتی مردم بدهد که در آنجا ديگر، تمايزات و 

  .ود نخواهد داشتتخاصمات طبقاتی وج
  : خود نقل کنيم کهاساسنامه حزببگذاريد مجددا از پيش نويس 

  
همه دولت های پيشين به گسترش مناسبات استثمار و دفاع از آن، 
خدمت کرده اند؛ آن ها سلطه طبقات استثمارگر را به زور اعمال کرده، 
خود را عليه هرگونه تغيير اساسی در اين مناسبات تقويت و تحکيم 

ديکتاتوری پرولتاريا بر عکس، از طريق الغای تمايزات . رده اندک
طبقاتی و کل مناسبات خصمانه اجتماعی که به استثمار و ستم و 
بازتوليد مداوم درگيری های مخرب در بين مردم می انجامد، در پی 

و برای ادامه پيشروی به سوی اين هدف، . الغای نهايی خود دولت است
ا بايد به شکل فزاينده ای توده های مردم را از بخش ديکتاتوری پرولتاري

های مختلف جامعه به شکل موثری درگير فرايند مديريت جامعه و 
  .پيشروی به سوی هدف نهايی کمونيسم در سراسر دنيا کند

  
طی چند سال کوتاهی که لنين در راس دولت نوين شوروی قرار داشت، گام نهادن 

عه را رهبری کرد و به هدايت تئوريک و پشتيبانی در مسير تحول اقتصاد و کل جام
 ١٩٢٤اما با مرگ لنين در سال . فعال از مبارزات انقالبی در سراسر دنيا پرداخت

مصاف برای رهبری اين فرايند در دنيای متخاصمی که تحت سلطه کشورهای 
قدرتمند امپرياليستی و ساير دولت های ارتجاعی قرار داشت، به دوش کسانی ديگر 
در حزب کمونيست شوروی، و مشخصا ژوزف استالين افتاد که به مثابه رهبر حزب 

برای چند دهه، اقتصاد و نيز : اين يک تجربه تاريخی بيسابقه بود. ظاهر شده بود
منجمله مناسبات بين زنان و مردان، و (مناسبات اجتماعی به مفهومی گسترده 

 فرهنگ جامعه و جهانبينی توده ، نهادهای سياسی،)همينطور بين مليت های مختلف
استاندارد زندگی مردم در همه عرصه ها، . های مردم دستخوش تغييراتی عميق شد

منجمله در خدمات درمانی، مسکن، آموزش و پرورش و سوادآموزی، بهبود عظيمی 
ولی باالتر از همه، قيود استثمار و بار سنت های هزاران ساله از دوش توده . يافت

در همه عرصه های زندگی و جامعه، دستاوردهای عظيمی . داشته شدهای مردم بر
حاصل شد اما جای تعجب نيست که محدوديت ها و کمبودها و اشتباهات واقعی بسيار 

بعضی از اين ها به اوضاعی که اتحاد شوروی به مثابه تنها دولت . نيز وجود داشت
در آن به سر می برد ) ومتا بعد از جنگ جهانی د(سوسياليستی دنيا برای چند دهه 

و بعضی ديگر به مشکالتی که در زمينه ديدگاه، رفتار و روش کسانی . مربوط می شد
با در نظر گرفتن . که اين فرايند را رهبری می کردند و مشخصا استالين وجود داشت
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 چه عوامل عمده ای ؟يستی چه بودبرخی خصوصيات اصلی اين خطوط رويزيون

  شان درون حزب منجر می شد؟ باعث رشد و تاثير روزافزون
  
 »ثبات«با چند دهه  همراه –ی شکست چين و پايان مرحله اول انقالب کمونيست 

نسبی در قدرتمندترين کشور امپرياليستی جهان بدنبال اين شکست و در همان ارتباط، 
 چه در اياالت متحده و چه در مقياس ٧٠اوايل  و ٦٠افول شورش عظيم سال های 

 زيادی را، هم از ميان کسانی که فعاالنه به دنبال تغيير ريشه ای در  عده –ی جهان
ها و درون  ، و حتی در ميان کمونيست جهان بودند و هم در سطح وسيع تر مردم

که اند احزاب کمونيست از افرادی تشکيل شده . حزب ما را گيج و روحيه باخته کرد
بر پايه يک درک عملی و پيشرو از لزوم و امکان انقالب دور هم جمع می شوند و 

ولی اين افراد درون . بشر استنوع هدفشان آينده ای کامال متفاوت و بسيار بهتر برای 
آنها از باقی جهان جدا نيستند، نمی توانند و . سيستم موجود وجود دارند و کار می کنند

 خارج تحميل می کند و فشارهايی که وارد می دنيای از شرايطی که نبايد جدا باشند و
در عين حال، در چند دهه گذشته، مدافعين و توجيه . آورد نه جدا هستند و نه مصون

گران نظم کهن، با استفاده از شکست ها و عقبگردهای انقالب کمونيستی، بطور بی 
و تاثير اين . قرار داده اندوقفه به لحاظ ايدئولوژيک کمونيست ها را مورد حمله 

خصوص در کشوری ه  با امپرياليسم بنآمد حمالت اين بوده که فشار در جهت کنار
چند سال پيش باب آواکيان در يک جلسه مهم . مريکا را بسيار تقويت کرده استآمثل 

حزبی به طور مستقيم و به شدت به خطوط رويزيونيستی درون حزب حمله کرد و 
  :گفت
  

ما در مورد اينکه من . ه مسئله صادقانه نگاه کنيمبياييد ب«
ما .  صحبت کردمهنوز از اثرات شکست در چين رنج می بريم

نبايد اهميت شکست در چين و عواقبش  را، تمام کارهايی  را که 
امپرياليست ها بر پايه اين شکست کردند و چيزهايی را که روی 

م ارزش و چين، و تما. اين شکست ساختند، دست کم بگيريم
اهميتی که برای پرولتاريای بين المللی و انقالب جهانی پرولتری 

در (دست دادن تمام اينها بعد از انقالب فرهنگی  از –ت داش
پا خاستند و بعد ه ، بعد از اينکه ميليون ها ميليون انسان ب)چين

ز سر خود را اتغيير جهان بينی مهم  فراينداز اينکه يک 
ما هنوز داريم با آن دست به ی است که مسئله ا  –د گذراندن

  . چه به لحاظ عينی و چه فکری–گريبان هستيم 
 و سيل بی وقفه ضد »شکست کمونيسم«اگر به اين پديده 

کمونيسم و تهمت ها و فحاشی هايی را که از همه طرف و به 
همه شکل عليه انقالب فرهنگی، انقالب چين و سوسياليسم در 

 تجربه جامعه سوسياليستی و چين، و در واقع عليه کل
ديکتاتوری پرولتاريا  سرازير است اضافه کنيم، اگر راجع به 
تاثير همه اينها فکر کنيم، و ماترياليست باشيم و ديالکتيک را 
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سی و علمی و سپس بی ربط به مبارزه عملی قلمداد می شود، اما اين درک اسا
کمونيستی به واقع بارها و بارها به بهای خون ميليون ها ستمديده از زمان کمون 

دولت کهنه ارتجاعی بايد نابود و در هم شکسته شود : پاريس تاکنون حاصل شده است
 نوين بايد به منصه ظهور برسد که نماينده منافع انقالبی استثمار "و يک دولت بنيادا

در غير اين . استحول کل جامعه و رهايی همه نوع بشر شدگان سابق در امر ت
صورت، همه دستاوردهای مبارزه انقالبی لگد مال و نابود خواهد شد و سرِ  نيروهای 

  . انقالبی بريده خواهد شد
  

عميق در ديدگاه و روش ها و ی فقط با گسست از اين گرايشات انحرافی و درگير
و محکم ) و بايد همچنان تکامل يابد(ل يافته اصول کمونيسم تا آنجا که تاکنون تکام

کردن هر چه بيشتر خود بر اينهاست که کمونيست ها می توانند مسئوليت ها و چالش 
فقط بدين طريق است که می . های عظيم را به دوش گيرند و پيشاهنگ آينده باشند

چرا که . يفتندتوانند خود را از ادامه بقايای گذشته جدا کنند يا به ورطه اين انحطاط ن
در غير اين صورت به توده های مردم در سراسر دنيا که انقالب کمونيستی تنها راه 
خالصی آنان از جنون و دهشت دنيای موجود و حرکت به سوی دنيايی است که واقعا 

  . شايسته زندگی کردن آنهاست، خيانت می کنند
  

VI .سی پی انقالب فرهنگی درون آر  
  

. خطوط نادرست و حتی کامال رويزيونيستی مصون نبوده استحزب ما هم از تاثير 
م، نه تنها درون حزب مان يدر واقع خطوط و گرايشاتی که اينجا مورد انتقاد قرار داد

موجود بوده اند، بلکه در طی سال ها و حتی تا همين اخيرا تاثير قدرتمندی اعمال می 
پيشتاز کمونيست انقالبی کردند و به شدت خطر اين می رفت که حزب ما ديگر يک 

نباشد، منحط شود و به جمع شله قلمکار رفرميست ها ملحق شود، حتی اگر تا مدتی 
  . هم اتيکت کمونيست را حفظ می کرد

   
، وضعيتی درون حزب ما بوجود آمده بود که ١٩٩٠ و ١٩٨٠در طول سال های 

از يک . کردندعمال دو حزب موجود بود که دو راه اساسا متنافر را نمايندگی می 
 حزب بود که در روزنامه حزب و ساير نشريات حزب تبلور »رسمی«طرف خط 

، )نام دارد» انقالب«امروز و نام داشت  »کارگر انقالبی«نشريه حزب قبال (ميافت 
خطی که متداوما تکامل می يافت و بطور مشخص در سنتز نوينی که باب آواکيان 

ن حال، در ضديت روزافزون با سنتز نوين و ولی در عي. تجسم می يافتپيش گذاشته 
خط کمونيستی انقالبی بطور کلی، نظرات و جهت گيری های رويزيونيستی بودند که 
هر چند بطور سيستماتيک مطرح نمی شدند و مورد دفاع قرار نمی گرفتند، ولی 

و جهت گيری هائی  نظرات –د  کردنیداشتند در تمام سطوح حزب دست باال را پيدا م
 در برخی جزئيات با هم متفاوت بودند و نقطه مشترکشان بطور عينی اين بود که به که

ول کردن بينش و اهداف انقالب کمونيستی، کنار آمدن با سيستم امپرياليستی و در 
  . می انجاميدندناکشتدهبهترين حالت راضی شدن به رفرم هايی درون همين سيستم 
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دورنمای تاريخی ضروری، و به کار بست يک رفتار و روش علمی و ماترياليستی و 
در ضديت با تحريف ها و بهتان زنی های ظاهرا پايان ناپذير عليه ديالکتيکی، و 

سوسياليسم و کمونيسم، می توان و می بايد به اين نتيجه روشن رسيد که تجربه 
و بيش از آن در چين بعد از استقرار (تاريخی سوسياليسم در اتحاد شوروی 

انکاری که بايد قطعا مثبت بود؛ حتی با وجود جوانب منفی غير قابل ) سوسياليسم
  )٥. (عميقا از آنها درس بگيريم

  
. اين مائو تسه دون بود که برای چند دهه مبارزات انقالبی را در چين رهبری کرد

نقطه اوج اين مبارزه، پيروزی مرحله اول اين انقالب با برقراری جمهوری خلق چين 
داشته باشيم که برای فهم اهميت عظيم اين مساله الزم است توجه .  بود١٩٤٩در سال 

ِ  متعارف منجمله درون جنبش کمونيستی بر آن بود که در کشوری مانند چين  ِخَرد
نمی توان دست به انقالبی زد که به سوسياليسم بينجامد و به بخشی از مبارزه جهانی 

اين چيزی بود که به واقع تحت رهبری . برای تحقق هدف نهايی کمونيسم تبديل شود
که اين البته در ( نه تنها يک کشور عقب مانده و عمدتا دهقانی بود چين. مائو انجام شد

بلکه يک کشور سرمايه )  صدق می کرد١٩١٧مورد روسيه نيز به هنگام انقالب 
چين تحت سلطه ديگران، يعنی کشورهای سرمايه داری . داری هم به حساب نمی آمد

ستور العمل های سلطه اقتصاد و جامعه چين به طور کلی تابع د. امپرياليستی  بود
انباشت سرمايه در چين به همين امپرياليست ها خدمت . امپرياليست های خارجی بود

به همين داليل، انقالبی که مائو در چين رهبری کرد به فوريت هدف . می کرد
سوسياليسم را دنبال نکرد بلکه يک جبهه متحد گسترده را عليه امپرياليسم و فئوداليسم 

اين . بنا کرد) وکراتيک را که متصل به امپرياليسم و فئوداليسم بودو سرمايه بور(
انقالب نه از راه تمرکز در شهرها و در ميان طبقه کارگر قليل العده، بلکه از طريق 

پايگاه اين جنگ در ميان دهقان و در . انجام يک جنگ درازمدت انقالبی انجام شد
صره شهرها از طريق روستا و اين جنگ به شکل محا. مناطق وسيع روستايی بود

سرانجام غلبه بر نيروهای ارتجاعی در دژهايشان در شهرها و کسب سراسری قدرت 
پيش رفت و مرحله اول اين انقالب را به سرانجام رساند و راه را برای سوسياليسم 

  .گشود
  

اما همانطور که خود مائو تاکيد کرد، اين پيروزی عليرغم مهم و تاريخی بودنش، 
چالش فوری مقابل پا، پيشروی در . گام نخست از يک راهپيمايی طوالنی بودفقط 

جاده سوسياليستی بود؛ در غير اين صورت حتی پيروزی های اوليه انقالب هم از 
يعنی کشور بار ديگر تحت سلطه طبقات استثمارگر و قدرت های . دست می رفت

زمانی که فرايند . بوداما اين همۀ ماجرا ن. امپرياليستی خارجی قرار می گرفت
ساختمان يک اقتصاد سوسياليستی و انجام تغييرات مربوطه در ساير عرصه های 
جامعه به پيش رفت و مائو اين تجربۀ اوليه را جمعبندی کرد، او به شکل فزاينده ای 

که » الگويی«به ضرورت تدوين يک برخورد متفاوت به تحول سوسياليستی نسبت به 
برخورد مائو به اين مساله به ابتکار عمل . ده شده بود، پی برددر اتحاد شوروی پيا

مردم در سطوح پايه ای و حيطه های محلی بيشتر ميدان داد و باالتر از هر چيز، از 
هر چند که مائو تکامل فن آوری پيشرفته تر را . تاکيد بيش از حد بر فن آوری کاست
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اول و بيش از هر چيز بر ابتکار امری بسيار مهم می دانست اما تاکيد او در درجه 
انقالب را درک کنيد و توليد «اين برخورد در شعار . عمل آگاهانه توده های مردم بود

فشرده شد که خط راهنمای اساسی برای پيشبرد ساختمان اقتصادی به » را باال ببريد
يت شيوه ای بود که به تحکيم پايه و اساس پيشرفت مداوم در جاده سوسياليستی و تقو

  .متقابل تحول انقالبی روابط توليدی و روبنای سياسی و ايدئولوژيک بينجامد
  

همه اينها به مهم ترين و تعيين کننده ترين خدمت مائو به امر انقالب کمونيستی 
مربوط بوده و بخشی از فرايند تکوين و تدوين اين مهمترين خدمت مائو تسه دون 

يکتاتوری پرولتاريا به سوی هدف نهايی يعنی تئوری ادامه انقالب تحت د: بودند
مائو روند تبديل اين تئوری به يک جنبش قدرتمند انقالبی توده های مردم در . کمونيسم

 ١٩٦٠انقالب فرهنگی از ميانه دهه . جريان انقالب فرهنگی در چين را رهبری کرد
 دريافت ِخَردِ «بار ديگر مائو با گسست از . آغاز شد و به مدت يک دهه ادامه يافت

او گفت که در . از جنبش کمونيستی، دست به يک تجزيه و تحليل راهگشا زد» شده
سراسر دوران سوسياليسم، شرايط مادی که خطر شکست انقالب سوسياليستی را در 

تضادهای موجود در زير بنای اقتصادی، و در روبنا، و در . بر دارد پا بر جا می ماند
شورهای سوسياليستی، و نيز نفوذ و فشار و حمالت رابطه ميان زيربنا و روبنای ک

مستقيم دولت های امپرياليستی و ارتجاعی در هر مقطع معين، به اختالفات طبقاتی و 
اين تضادها دائما امکان . مبارزه طبقاتی درون يک کشور سوسياليستی پا خواهند داد

اين .  فراهم می کنندسرمايه داری را يا افتادن جامعه به يکی از دو مسير سوسياليستی
تضادها به ويژه يک طبقه بورژوازی جاه طلب را در درون جامعه سوسياليستی مرتبا 
بازتوليد می کنند که فشرده ترين شکل بروز آن در بين افرادی از حزب کمونيست، 

 تجديد نظر طلبانهمشخصا در عاليترين سطوح حزب، است که خطوط و سياست های 
اينان همان کسانی هستند که اسم کمونيسم را به کار می برند اما . را به کار می بندند

مائو . در واقع خادم امپرياليسم اند و همه چيز را به جانب سرمايه داری سوق می دهند
راه «مشخص کرد که » افراد صاحب قدرتی«اين تجديد نظر طلبان را به مثابه 
د که مبارزه ميان کمونيسم و او خاطر نشان کر» .سرمايه داری را در پيش گرفته اند

رويزيونيسم، تبارز فشرده تضاد و مبارزه درون جامعه سوسياليستی بين راه 
مائو تشخيص داد و تاکيد کرد . سوسياليستی و راه سرمايه داری در حيطه روبنا است

که تا وقتی که اين شرايط مادی و بازتاب های ايدئولوژيک آنها وجود دارند، هيچ 
و هيچ . عدم عقبگرد انقالب و عدم احيای سرمايه داری وجود نداردتضمينی برای 

و هيچ راه حلی جز . ابزار سهل و ساده ای برای ممانعت از اين امر هم وجود ندارد
ادامه انقالب برای محدود کردن و باالخره ريشه کن کردن و نابودی نابرابری های 

خطر پا می دهند، همراه با اجتماعی و ساير نشانه های سرمايه داری که به اين 
  .پيشرفت انقالب در سراسر دنيا، نيز وجود ندارد

  
اين تحليل بخش . در اهميت اين تحليل تئوريک مائو هر چه بگوييم کم گفته ايم

بزرگی از اغتشاش فکری بر سر چگونگی و چرايی خطر احيای سرمايه داری در 
سی را برای بسيج توده ها جامعه سوسياليستی را بر طرف کرد و خط راهنمای اسا

جهت پيشروی در جاده سوسياليسم، و در تقابل با نيروهای رويزيونيستی که جهت 
 29

  
به نسخه ای برای پيشبرد جنگ خلق در يک » مائوئيسم« گرايش مشترک به تقليل 

کشور جهان سومی، و در عين حال ناديده گرفتن و کم اهميت جلوه دادن مهمترين 
تکامل تئوری و خط انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا و کل : خدمت مائو به کمونيسم

 ای که زيربنای تکامل آن تئوری و خط است و آن را ممکن تحليل و روش علمی غنی
  .ساخت

  
 باز هم می گوييم در عين حال که ممکن :پوزيتيويسم، پراگماتيسم و امپريسيسم 

است اين نقطه نظرات و برخوردهای انحرافی به شکل های متفاوت بروز کنند اما 
يعنی آن .  استآندادن و کم اهميت جلوه تئوری نقطه مشترک آنها در عاميانه کردن 

تقليل می دهند و ) به تنگ نظرانه ترين و فوری ترين مفهوم(» راهنمای عمل«را به 
؛ و می کوشند مستقيما از يک پراتيک خاص زاده می شودتئوری معتقدند در اساس 

که به ويژه نزد اين افراد شامل عنصری از ارزيابی ذهنی و (بين پراتيک پيشرفته 
بنا . است رابطه يک به يک برقرار کنندفته نچه ظاهرا تئوری پيشرو آ) تحميلی است

نقطهء منشاء  پراتيک ،ديدگاه علمی کمونيستی و ماترياليستی و ديالکتيکیبر يک 
خالف تحريفات تنگ نظرانه و بر اما .  تئوری استنی محک زءنقطهنهائی و 

 ءرد و در برگيرندهپراتيک مفهومی گسترده دااين را بايد فهميد که امپيريسيستی، 
 مستقيم يک فرد، گروه، ءتجربه گسترده اجتماعی و تاريخی است و نه صرفا تجربه

  تئوری کمونيستیت بعدیپايه ريزی و تکامال سند قدرتمند اين واقعيت، .حزب يا ملت
، اين تئوری از عرصه گسترده ای از تجارب  تا کنون از زمان مارکس:است

رصه های گسترده و طی يک يعنی از ع. غنی شده استاستخراج شده، شکل گرفته و 
پراتيک به مثابه سرچشمه . دوران گسترده از تکامل تاريخی در جامعه و طبيعت

می تواند به يک ضد حقيقت »  پراتيک معيار حقيقت است« که حکمتئوری و اين 
 اگر به شيوه ای تنگ نظرانه و امپيريسيستی و ذهنیخواهد شد عميق تبديل شود و 

  .و به کار بسته شودشده تفسير 
  

  ِ يک نقطه دارای » دو روی يک سکه« مهمتر آنکه، اين گرايشات انحرافی
است که  و آن، فرو رفتن يا عقب نشينی به الگوهای گذشته هستندمشترک ديگر هم 

يعنی : اين کار را به اشکال گوناگون می کنند و گاهی هم الگوهايشان با هم تفاوت دارد
رت دگماتيک به تجربه گذشته مرحله اول انقالب کمونيستی می چسبند، و يا يا به صو

و يا به کل . به يک درک ناقص و يک جانبه و نهايتا انحرافی از آن چنگ می اندازند
اين يعنی .  و اصولش عقب نشينی می کنندبورژوايیعصر پيشين يعنی عصر انقالب 

 قرن هجدهمی دمکراسی عقب نشينی به چيزی که در جوهر خود تئوری های
که در آن، . است» کمونيسم قرن بيست و يکم«، در نقاب و تحت عنوان )بورژوايی(

حال آنکه دمکراسی تا . است» غير طبقاتی«و » ناب« چيزی "دمکراسی ظاهرا
و بورژوايی زمانی که طبقات وجود دارند در واقعيت فقط می تواند دمکراسی 

ه که همه اين بحث ها ناديده گرفته می شود، يا به اگر چ. ديکتاتوری بورژوايی باشد
آنها به مثابه حرف های قديمی برخورد می شود، يا به مثابه دگم زير سوال برده می 

که چيزی مجرد ) منتسب می شود» الفبای کمونيسم«يا به دسته بندی بی معنای (شود، 
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ا هر م«: ند مشترکرويکرد مذهبی ها به اصول دينشان است،اساسا شبيه  که کمونيستی
. ما همه چيزهای اساسی الزم را در اختيار داريم. چيزی که بايد بدانيم را می دانيم

  ».مساله صرفا اينست که ِخَرد به ارث گذاشته شده برای ما را به کار ببنديم
  

در قطب مخالف، کسانی هستند که درکشان از تجربه تاريخی جنبش کمونيستی و 
ت هايش، سطحی و بر پايه ای سست خاصه، علل مشکالت و عقبگردها و شکس

اينان تحليل علمی کمونيستی از تضادهای عميقی که به خطر احيای . استوار است
اينها کسانی . سرمايه داری در جامعه سوسياليستی پا داد را ناديده گرفته يا رد می کنند

با اتکاء به اصول و معيارهای بورژوا هستند که می کوشند به جای چنين تحليلی، 
و نظرهای بورژوا دمکراتيک مشروعيت را دموکراتيک رويکردی را اتخاد کنند 

احزاب سياسی  ميان  فرايند رسمی انتخابات مشروعيتی که از–د کننآن جايگزين 
و با اعمال قدرت کسب می شود رقيب که در جامعه سرمايه داری معمول است 

سانی که به اين مواضع ک. سياسی توسط طبقه سرمايه دار همخوانی و مناسبت دارد
مفهوم با عجله می خواهند  می کنندچسبيده اند، حتی زمانی که کماکان ادعای کمونيسم 

 را دور )و در موارد بسيار، حتی اين عبارت(و تجربه تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا 
از » خالص کردن خود«در واقع اين افراد در پی . گيرندبآن فاصله بريزند و از 

آنها ادعا می کنند که می خواهند !  د انترين تجربه تاکنونی جامعه بشریرهائيبخش 
اما اينان خودروهای خود ... سريعا پيشروی کنند تا به اوضاع جديد زمانه پاسخ دهند

يعنی با يک شتاب .  می روندعقبرا در دنده غلطی گذاشته اند و دارند سريعا دنده 
ی بورژوايی و محدوده های تنگ حق فزاينده دارند رو به عقب به سوی دمکراس

اين . بورژوايی حرکت می کنند و از قرن بيست و يکم به قرن هجدهم برمی گردند
در گرايشات انحرافی که در اينجا مشخص کرديم با هم تفاوت های واقعی دارند، اما 

قابل . آنها واقعا با هم خصوصيات مشترک مهمی دارند. »دو روی يک سکه اند«واقع 
گروه های معين از قطبی » جا به جايی«است که طی سال های اخير ما با پديده توجه 

 به و به طور مشخص، از دگماتيسم و گرايشات مربوط. به قطب ديگر روبرو بوده ايم
حتی اگر کماکان نقاب کمونيسم بر چهره ( به سمت قبول دمکراسی بورژوايی آن

  .اين گرايش ها بر می شمريمدر اينجا جوانب مهم مشترک بين .) داشته باشند
  

 هيچگاه وظيفه جمعبندی علمی از مرحله پيشين جنبش کمونيستی و مشخصا تحليل 
راهگشای مائو در مورد خطر و مبنای احيای سرمايه داری در جامعه سوسياليستی را 

بنابراين . به عهده نگرفته اند يا هرگز درگير اين کار به شيوه ای سيستماتيک نشده اند
ممکن است از انقالب فرهنگی چين دفاع کنند، يا در گذشته از آنان چه بسياری اگر 

دفاع می کردند، اما از يک درک واقعی و عميق از اينکه چرا انقالب فرهنگی 
ضرورت داشت و مائو آن را با چه اصول و اهدافی آغاز و رهبری کرد، بهره مند 

ا به مقطع ديگری از اعمال آنها در واقع انقالب فرهنگی چين را صرف. نيستند
يا در سوی ديگر، آن را به مثابه نوعی از جنبش . می دهند ديکتاتوری پرولتاريا تقليل

بورژوا دمکراتيک تفسير می کنند که در جوهر خود نفی » ضد بوروکراتيک«
 آن در جامعه ءيک پيشاهنگ کمونيستی و نقش رهبری کننده نهادينهضرورت 

  .ار به کمونيسم استسوسياليستی در سراسر گذ
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. گيری و عمل شان دقيقا به همان احيای سرمايه داری منجر می شد، فراهم کرد
انقالب فرهنگی در چين، تجسم زنده همان بسيج انقالبی توده ای بود که در آن ده ها و 

نفر بر سر مسائلی که در جهت گيری جامعه و انقالب جهانی تاثير صدها ميليون 
اين خيزش توده ای موفق شد به مدت ده . تعيين کننده داشتند بحث و مبارزه می کردند

سال نيروهای احيای سرمايه داری منجمله مقامات عاليرتبه در حزب کمونيست چين 
اما کمی بعد از . ی قرار دهدنظير دن سيائو پين را عقب بنشاند و در وضعيت تدافع

 اين نيروها که نهايتا تحت رهبری دن سيائو پين قرار ١٩٧٦مرگ مائو در سال 
داشتند هر چند برای مدتی اين هدايت از پشت پرده انجام می شد، موفق به انجام کودتا 

اين ها از ارتش و نهادهای ديگر دولتی برای سرکوب انقالبيون استفاده کردند؛ . شدند
دين و چند هزار نفر را کشتند؛ و تعداد بسيار زيادی ديگر را زندانی کردند؛ و دست چن

متاسفانه، اين امر نمايش زنده ای از همان خطری . به کار احيای سرمايه داری شدند
بود که مائو به روشنی خاطر نشان کرد و پايه و اساس آن را به شکل نافذی مورد 

  .تجزيه و تحليل قرار داد
  

III . پايان يک مرحله ـ از اين تجربه تاريخی چه نتايجی را می
  بايد و نمی بايد گرفت

  
با کودتای رويزيونيستی و احيای سرمايه داری در چين، که بيست سال بعد از به 
قدرت رسيدن رويزيونيست ها در اتحاد شوروی انجام گرفت، نخستين موج انقالب 

 اين نکته را به طور خالصه و روشن  حزب مااساسنامه. کمونيستی به پايان رسيد
  : چنين بيان می کند

  
اينک چند دهه از زمانی که پرولتاريای انقالبی قدرت را در يک «

امروز هيچ کشور سوسياليستی . کشور در دست داشت می گذرد
در دنيا موجود نيست، عليرغم اينکه ممکنست برخی کشورها چنين 

  ».عنوانی به خود بدهند
  

نابودی اتحاد شوروی که خود  و –م ن عقبگرد سوسياليسم و امر کمونيسبه عالوه، اي
مرتجع را به حرکات  نيروهای –د از مدت ها پيش ديگر کشوری سوسياليستی نبو

چرا که اين موجودات بيرحم در عمق وجود خود . جنون آميز و وحشيانه واداشته است
. الب تجسم می بخشد، متنفرنداز انقالب کمونيستی و تحول ريشه ای جامعه که اين انق

اينان . اينان مدام و به هر وسيله ممکن برای شکست و نابودی اين انقالب کوشيده اند
بر تالش های خود برای لجن پاشی عليه کمونيسم و تحول رهاييبخش جامعه که 

يعنی اينان تالش کرده اند برای اين که ديگر . کمونيسم نماينده آن است، افزوده اند
ه انقالب کمونيستی سر بلند نکند، تهاجم بی وقفه ايدئولوژيکی را برای تحريف هيچگا

کردن و بهتان زدن به اين انقالب به راه اندازند؛ نظام سرمايه داری را پيروز بی برو 
و مشخصا رويای (و برگشت اعالم کنند؛ رويای يک دنيای بنيادا متفاوت و بهتر 
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را کابوس تصوير کنند؛ و کابوس واقعی )  دنيايیانقالب کمونيستی با هدف ايجاد چنان
  .را عاليترين تجسم امکان بشری جلوه دهند) يعنی نظام موجود(و ظاهرا پايان ناپذير 

  
مجسم کنيد اوضاعی را که بنيادگرايان مسيحیِ  معتقد به خلقت، قدرت را به دست 

 را آغاز کرده گرفته باشند و در آکادمی های علوم و کل جامعه، سرکوب علم تکامل
مجسم کنيد که آنان در اين مسير تا زندانی و اعدام کردن مشهورترين دانشمندان . باشند

تکامل و اشاعه عمومی اين شناخت اصرار می تئوری و مدرسانی که بر آموزش 
تکامل را به مثابه يک واقعيت علمی تئوری مجسم کنيد که اينان . ورزند جلو رفته اند
سخره و لگدمال می کنند، و آن را به عنوان نظريه ای انحرافی و کامال تثبيت شده م

 قصه انجيلی خلقت هءشناخته شد» حقيقت«خطرناک تقبيح و تمسخر می کنند که عليه 
و در ادامه، مجسم . است» نظم محتوم الهی«و » قانون طبيعی«و نظريه های مذهبی 

ی و کسانی که از آنان روشنفکر» اتوريته های«کنيد در چنان اوضاعی بسياری از 
اعتقاد به تکامل به مثابه يک «: همراه شوند و اعالم کنند پيروی می کنند، با اين موج

تئوری کامال تثبيت شده علمی و تحميل اين باور به مردم، نه تنها ساده لوحانه بلکه 
 که هيچکس آن را زير سوال »عقل سليم«حاال می توانيم ببينيم، . جنايتکارانه است

به ما می گويد که علم تکامل، تجسم ) پس چرا ما بايد آن را زير سوال ببريم؟(ی برد نم
کسانی که . که نوع بشر را بدبخت می کند) و به اعمالی می انجامد(جهانبينی ای است 

حاال . علم تکامل را تبليغ می کردند ما را با اطمينان بخشی متکبرانه خود فريب دادند
ر چه موجوديت دارد يا وجود داشته، نمی تواند بدون دخالت می توانيم ببينيم که ه

و باالخره مجسم کنيد در چنان » .به وجود آمده باشد" طراح هوشمند"هدايتگر يک 
بهتری داشتند، جهت گم کرده و  اوضاعی، حتی بسياری از افراد که در گذشته درک

 همنوايان تسليم طلبی و روحيه باخته شده اند؛ و اگر به شکل خجالتی يا آشکار به گروه
  .تقبيح نپيوسته باشند، از ترس سکوت اختيار کرده اند

  
شکست موقتی سوسياليسم و پايان مرحله اول انقالب کمونيستی، بسياری جوانب و 

يکی از اين جوانب و . نتايج را در بر داشته که قابل قياس با چنان اوضاعی است
حتی در بين بسياری افراد که : وهاستافق ديد و سطح توقعات و آرزتنزل نتايج، 

زمانی درک بهتری داشتند و در پی چيزهای عاليتری بودند، اين اوضاع در کوتاه 
مدت به قبول اين ايده انجاميده که در واقعيت و حداقل در آينده قابل رويت، هيچ 
آلترناتيوی در مقابل دنيای تحت سلطه امپرياليسم و ديگر استثمارگران نمی تواند 

و قبول اين ايده که حداکثر چيزی که آدم می تواند اميدش را داشته باشد . موجود باشد
و در جهتش فعاليت کند برخی تعديالت فرعی درون چارچوب مصالحه با نظام 

 به ويژه تالش برای يک گسست انقالبی از  و–ر يعنی اينکه هر کار ديگ. موجود است
 –ی به يک دنيای بنيادا متفاوت يا کمونيستمحدوده های اين نظام، با هدف دستيابی 

  .غير واقع بينانه و به ناچار بدبخت کننده استامری 
   

که به واسطه سرنگونی سوسياليسم و به همراهش » خالئی«در عين حال، در 
عقبگرد کمونيسم ايجاد شده، و با ادامه و حتی تشديد ويرانگری های امپرياليسم، يعنی 

ا و آشوب ها و ستمی که برای ميلياردها نفر در سراسر دنيا با همه زير و رو شدن ه
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V .پيشاهنگ آينده يا بقايای گذشته؟: کمونيسم بر سر دوراهی  
  

کمونيست ها که بعد از شکست چين و پايان مرحله اول انقالب اوليه گرد هم آيی 
کمونيستی صورت گرفت، در مواجهه با چالش ها و دشواری های مداوم مرحله 

:  کرده، پا داده استحاضر، به درجه قابل توجهی به اختالفات حادی که اخيرا بروز
در يک سو، حزب ما که خط پايه ای اش در اساسنامه جديد ما فشرده شده، همراه با 

 و در سوی ديگر، دو .احزاب ديگری که به سمت سنتز نوين گرايش دارند قرار دارد
به شکل مذهبی به کل تجربه و تئوری و  وجود دارد که يکی از آن ها گرايش مخالف

در جوهر (ست و ديگری می خواهد همه آن تجربه را چسبيده اروش مرتبط با آن 
  .دور بريزد) خود، و نه در حرف

  
در پاسخ سه دهه پيش از اين،  ،، تصويری از همين گرايشات را پيشاپيشدر اساس

در يک سو، کسانی در جنبش بين . يدداده شد می توان د» فتح جهان«هايی که به کتاب 
مطرح می کرد دلخور » فتح جهان«وق العاده از آنچه المللی کمونيستی بودند که ف

» پاره پارهبيرق «شدند و ادعا کردند که اين کتاب تجربه جنبش کمونيستی را به يک 
کمونيسم تئوری اين پاسخ بازتاب يک برخورد دگماتيک و شکننده به . (تقليل داده است

اين .  به اجراء بگذاردبه آن توجه کرده و به معنی واقعیبود، به جای اينکه بخواهد 
يک علم انقالبی زنده و انتقادی و در حال تکامل که يکی به مثابه کمونيسم را گرايش 

و در سوی ديگر، غير از ) نمی ديداز نشانه های آن سين جيم دائمی خويش است، 
خوشامد گفتند، کسانی بودند که با ديدگاه خود » فتح جهان«آنان که  به داليل صحيح به 

 ءجربهرد تمام تن اثر استقبال کردند؛ به اين اميد که با اين کليد، درها را به روی از اي
از يک نقطه نظر اين تجربه را » فتح جهان«در حاليکه . کمونيسم بگشايندتاريخی 

اين بود که » فتح جهان«نقطه نظر . بنيادا متفاوت مورد بررسی انتقادی قرار داده بود
مثبت اين تجربه و پيشرفت های بيسابقه تاريخی ای که برای بايد جنبه عينيتا و عمدتا 

کرد؛ اما وجود پشتيبانی استوارانه از آن و برسميت شناخت نوع بشر در بر داشت را 
مشکالت و کمبودها و خطاهای واقعی که برخی از آنها به اندازه کافی وخيم بودند و 

رند و از آنها درس آموزی می بايد مورد واکاوی بيشتر و بررسی انتقادی قرار بگي
» فتح جهان«در عين حال، پاسخ های مخالف به . به رسميت شناختبايد شود را نيز 

در يک وضعيت جنينی قرار داشتند و درون يک چارچوب کلی اتحاد که به شکل 
تنها هنگامی که طی دو دههء بعد . گسترده تری تعريف شده بود، مطرح می شدند

منجمله عقبگرد در  (و دشواری های ديگری تجربه شدمارپيچ مسائل بازتر شد 
گشوده اند و مبارزاتی که برای مدتی به نظر می رسيد زمينه های جديدی را 

اين ديدگاه های ) جهان هستندجان گرفتن دوباره جنبش کمونيستی در سطح نمايانگر
  . و حدت بيشتری يافتند يافتهمخالف تکامل

  
نه تجربه تاريخی جنبش کمونيستی سر باز می امروز کسانی که از بررسی نقادا

که با  (پرولتاريا reificationشئی سازی و » حقيقت طبقاتی«زنند، در اصرار بر 
تئوری و اصول اتخاذ رويکرد دگماتيستی به  و )مرتبط است» حقيقت طبقاتی«نظريه 
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جهت گيری استراتژيک پايه ای انقالب در  باب آواکيان نه تنها سنتز نوين
ت در پرتو تغييرا بلکه.  استکشورهای امپرياليستی مانند آمريکا را تکامل داده

عظيمی که در دنيا و در اکثر کشورهای تحت سلطه ء امپرياليسم خارجی روی داده 
در اين به چالش های جديدی که مبارزه انقالبی است، همه را فراخوانده است که 

اين تکامل بيشتر استراتژی انقالبی در مند با آنها روبروست و نيازکشورها 
  .کشورهاست توجه کنند

  
که ما در اينجا فقط توانسته ايم به (اش اساسی ياری از ابعاد اين سنتز نوين، در بس

تر  انقالب و کمونيسم را بر يک شالوده علمی مستحکم) شکل مختصر به آن بپردازيم
  :همانگونه که خود آواکيان تاکيد می کند. قرار داده است

  
اين خيلی مهم است که به اهميت و پتانسيل نيروی مثبت اين سنتز 

انتقاد کردن و گسست از خطاها و کمبودهای مهم :  ندهيمنوين کم بها
يخی جنبش های بين برجسته کردن آنچه در تجربه تارو در عين حال 

ت و آن ها المللی کمونيستی و کشورهای سوسياليستی مثبت بوده اس
را در سطحی نوين و پيشرفته تر از نو قالب ريزی کردن؛ و به يک 

کامال نوين و رسيدن به يک دنيای اين حقيقت که زنده کردن معنا 
 و قرار  است مطلوب است بلکه بسيارممکن نه تنها  متفاوت"بنيادا
 ...ی و ديالکتيکتیبر شالوده ای محکمتر ماترياليستمام اين تفکر دادن 

به عنوان منبع اميد و جسارتی که پتانسيل اين بنابراين ما نبايد به 
  . م کم بها بدهيداردشالوده علمی مستحکم 
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به همراه دارد، ما شاهد رشد قابل توجه بنيادگرايی مذهبی و تبارز سازمان يافته آن  
از . در بسياری از بخش های دنيا منجمله در بين درمانده ترين ستمديدگان بوده ايم

ايان متعصب مذهبی، امپرياليست ميان امپرياليست های غارتگر و کشتارگر و بنيادگر
ها قوی تر محسوب می شوند و بيشتر لطمه می زنند و با اين کار بنيادگرايان مذهبی 

 اينها، زنجيرهای واقعی اسارت و حجاب یاما هر دو. را تحرک بيشتری می بخشند
اين دو حتی زمانی که با هم . تاريک بردگی و جهل اجباری را نمايندگی می کنند

  .ورزند يکديگر را تقويت می کنندضديت می 
  

 نظام ءسلطهواقعيت اين دنيای زير : اما همه اينها نمی تواند نافی واقعيت باشد
برای اکثريت عظيم نوع که روزمره ای  و دهشت های سرمايه داری ـ امپرياليستی

واقعيت توليد می کند؛ واقعيت کمونيسم و اينکه چه چيزی را نمايندگی می کند؛ بشر 
  .ان راهگشايی ها و پيشروی های جديد در جاده انقالب کمونيستیامک
  

زمانی که ما با ديدگاه و روش علمی، تجربه غنی اولين کشورهای سوسياليستی و 
به طور کلی مرحله اول انقالب کمونيستی را بررسی می کنيم، می توانيم ببينيم که 

نقالب می گويند ا. نندمسائل درست عکس آن چيزی است که مدام در گوش ما می خوا
می خواست بر بيهوده ، تالش برای خالصی از شر سرمايه داریدر کمونيستی 

انسان ها غلبه کند در حاليکه اين » تغيير ناپذير«به اصطالح خصوصيات يکسری 
و منفعت جويانه اساس قيب اهداف خودخواهانه خصوصيات تغيير ناپذيرند و تع

اصل هدايت کننده و محرک جامعه بشری و بايد انگيزهء انسان ها در زندگی است 
خصلت «تالش برای تحقق چنين اهدافی، می گويند، .  اما مشکل اين نبود.باشد

را نقض می کند و بنابراين جامعه را به ورطه فاجعه می افکند و مردم را » بشری
ونيستی کمهای انقالب اين مشکل اين بود که . اما مشکل اين نبود. اسير استبداد می کند

 ابتکار عمل آگاهانه مردمی که به ديدگاه کمونيستی مسلح ءدر نتيجهآن که در عين 
ند اما اين انقالب ها ، تغييرات عميقی در شرايط و در خود مردم ايجاد کردبودندشده 
 انجام اند،» لوح نانوشته«مثل انجام نشدند؛ اين انقالب ها را مردمی که » خالء«در 
آن » نشانه های«بودند و  و مردم از دل جامعه کهن سر بلند کرده  بلکه شرايط.ندادند

و هزاران سال سنت که مناسبات ستمگرانه بين مردم را تجسم می بخشد و (جامعه 
 و جوامع سوسياليستی جديد که از .ردندرا با خود حمل می ک) منطقی جلوه می دهد

کماکان تحت سلطه د که متولد شدندر دنيايی ند طريق اين انقالبات به ظهور رسيد
 و امپرياليسم کماکان از يک قدرت عظيم واقعی اقتصادی و .شتامپرياليسم قرار دا

  .استبوده سياسی و نظامی برخوردار 
  

سوسياليسم همانطور که مارکس و لنين به مفهومی پايه ای درک کردند و مائو آن را 
يسم هنوز کمونيسم سوسيال: کاملتر کشف کرد و توضيح داد، هدفی در خود نيست

نيست بلکه گذار به کمونيسم است؛ يعنی جامعه ای که نمی توان به آن در اين يا آن 
کشور دست يافت، بلکه فقط در مقياسی جهانی و به وسيله سرنگونی همه طبقات 
حاکمه مرتجع و الغای تمام مناسبات استثمارگرانه و ستمکارانه در همه کشورها، 

ولت های ارتجاعی کماکان د مرحله گذار سوسياليستی، طی کل. امکان پذير است
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نو ظهور را محاصره و تهديد و برای مدتی دولت های سوسياليستی  هستند موجود
بقايای جامعه کهن کماکان در روابط توليدی و در روبنای سياست و . خواهند کرد

 که  اين در حالی است.وجود داردايدئولوژی و فرهنگ درون جامعه سوسياليستی 
پيشروی در جاده سوسياليستی به محدود کردن اين بقايا می انجامد و جوانب مهمی از 

اما به علت همه اينها، اين ... آنها را در جهت هدف نهايی کمونيسم تغيير می دهد
امکان باقی می ماند که دست گذشته، که هنوز نمرده و کماکان قدرتمند است، می تواند 

به طور خالصه، به همين علل، . و آن را به عقب برگرداندبر جامعه تسلط پيدا کند 
خطر احيای سرمايه داری در سراسر مرحله گذار سوسياليستی همچنان به موجوديت 

اين خطر را فقط با ادامه انقالب درون کشور سوسياليستی و انجام . خود ادامه می دهد
و در عين حال حمايت و اين کار به مثابه بخشی از انقالب کمونيستی در سراسر دنيا 

  . تقويت فعال چنين انقالبی می توان به مصاف طلبيد و شکست داد
  

واژگونی سوسياليسم و آنچه در واقع احيای سرمايه داری در اتحاد شوروی و چين 
يا موردی از اينکه ... نيست» انقالب کودکان خود را می بلعد«است، موردی از اينکه 

به مستبدان تماميت خواه تبديل «بعد از کسب قدرت » تانقالبيون توطئه گر کمونيس«
رهبران بوروکرات که دائم العمر در مسند «يا موردی از اينکه ... نيست» می شوند

يا ... نيست» را سرکوب و خفه می کنند) بورژوايی(قدرت خيمه زده اند دمکراسی 
 در حمله به هيچکدام از نظرات اساسا نادرست و غير علمی که اين روزها بی وقفه

کسانی که مستقيما باعث شکست انقالب در اتحاد . کمونيسم تبليغ می شود، نيست
شوروی و چين شدند در واقع افرادی بودند که عاليترين مقام ها را در حزب و دولت 
انقالبی داشتند، اما آنان نوعی گروه بی چهره، بی طبقه، و بوروکرات هايی که جنون 

آنان همانگونه که مائو خصوصيتشان را ترسيم کرد، .  نيستندقدرت برای قدرت دارند،
آنان نماينده سرمايه . افرادی صاحب قدرتند که راه سرمايه داری در پيش گرفته اند

آنان به طور مشخص نماينده بقايای سرمايه داری اند که . داری هستند نه کمونيسم
و در کوتاه مدت، نمی . هنوز به طور کامل ريشه کن و پشت سر گذاشته نشده است

توان آن را در محدوده های اين يا آن کشور سوسياليستی معين ريشه کن کرد و پشت 
  .سر گذاشت

  
اين واقعيت که اين رويزيونيستها مقامات بلند پايه در دستگاه حزب و دولت هستند 
نشانگر نوعی عيب اساسی در کمونيسم يا در انقالب کمونيستی و جامعه سوسياليستی 

مساله اين نيست که بايد دنبال يک .  نحوی که تاکنون به منصه ظهور رسيده، نيستبه
علل اين . ابزار و الگوی کامال متفاوت برای ايجاد يک دنيای بنيادا متفاوت بگرديم

عقبگردهای سوسياليسم عميقتر از اينهاست، و اين علل با يک درک کمونيستی علمی 
ثابه يک گذار از سرمايه داری به کمونيسم، از جامعه، خاصه از سوسياليسم به م

اين علل در بطن تضادهايی جای دارد که جوانب مهمی از آن از جامعه : خوانايی دارد
جامعه کهنه، سرنگون شده اما اين جوانب و تاثيرات . قديم به جامعه جديد حمل شده اند

کری و کار يدی که اين تضادها ـ منجمله تضاد بين کار ف. هنوز کامال متحول نشده اند
به طور الينفکی به تقسيم جامعه به طبقات وابسته است و خود يک تقسيم درونی و 
عميق در کل جوامع تحت حاکميت طبقات استثمارگر را تشکيل داده است ـ هم نياز به 
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 همه اين بحث ها بر جهت گيری ءآواکيان به مثابه يک موضوع مرتبط کننده

انقالبی که بايد به پيش برده شود، و توده : تتاکيد کرده اس» نجات دهندگان نوع بشر«
 دارد و نه به تغيير  گيریاه آن باشند، نه ربطی به انتقامها بايد نيروی محرکه آگ

رده آخری ها بايد اول «به اين شکل که ( در يک چارچوب تنگ نظرانه  اقشارجايگاه
مربوط به دگرگون کردن کل  اين انقالب ، بلکه.)»شوند و رده اولی ها بايد آخر

اين انقالب به . »آخر«نه و باشد » اول« به نحوی که ديگر هيچکس نه دنياست
 نظام موجود و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا می انجامد و ادامه انقالب در یسرنگون

 ءگرانه و مناسبات استثمارگرانه آن شرايط، تماما با هدف الغای همه تمايزات ستم
موجود در ميان انسان ها و پيشروی به سوی يک عصر کامال نوين در تاريخ بشر 

  .انجام می گيرد
   

 سنتز نوين آواکيان مبنای فعاليت کمونيستی را :خورد استراتژيک به امر انقالب بر
بر درک اساسی لنين در مورد نياز توده های مردم به تکامل آگاهی کمونيستی استوار 

يعنی کاری که نه فقط و نه عمدتا از طريق . کرده است و آن را غنا بخشيده است
لکه از طريق افشای همه جانبه خصلت و ، ب توده هاتجربه و مبارزات فوری خود
امپرياليستی و ارائه روشن اعتقادات، اهداف، ديدگاه و  جوانب نظام سرمايه داری ـ

اين . روش کمونيسم به شيوه ای سيستماتيک و همه جانبه به توده ها صورت می گيرد
کار توسط يک حزب پيشاهنگ سازمان يافته انجام می شود که مبارزه را در هر 

طع زمانی معين به هدف استراتژيک انقالبی متصل و به سوی آن منحرف و هدايت مق
، »در برابر توده ها نهاده«می کند، و در عين حال سواالت و مسائل اساسی انقالب را 

با . آنان را درگير ساختن ابزار حل اين تضادها و پيشبرد مبارزه انقالبی می کند
تژيک پايه ای و ضروری برای پيشبرد رهبری باب آواکيان، جهت گيری استرا

در حين انتظار کشيدن اين فرآيند و فعاليت انقالبی در يک کشور امپرياليستی، تسريع 
برای تکوين يک اوضاع انقالبی و ظهور ميليون ها و ميليون ها مرد م انقالبی، و 
دن سپس استفاده از چنان اوضاعی که سرانجام فرا خواهد رسيد و کسب توانايی جنگي

در اين . (و پيروز شدن در آن شرايط، تکوين يافته، و در حال تکامل بيشتر است
يک شالوده و جهت گيری : انقالب و کمونيسم«ارتباط، رجوع کنيد به جزوه 

  ) ٢٠٠٨ –استراتژيک 
  

يه زنده ای است بر بحث کسانی که می گويند انقالب در کشورهای همه اينها رّد
 فعاليت عملی و تئوريک کمونيست مرکزا اينکه می گويند امپرياليستی ناممکن است ي

برای مشکالت فوری توده ها » راه حل هايی«مبارزه برای اصالحات و حول ها بايد ب
اهداف انقالبی و  و مبارزات فوری را نبايد ربط داد به مبارزه برای متمرکز شود

را از اين اهداف و مردم تاثير اين ها بر توده های مردم آن است که . ديدگاه کمونيستی
روحيه شکن و سازش نهايی با نظام ستمگرانه می کنند و به بن بست های ديدگاه دور 

  .موجود سوق می دهند
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دست پيدا می کنند؛ اما افرادی که ديدگاه و روش کمونيستی را به کار نمی بندند يا 
چنين ديدگاه هايی که . حتی مخالفش هستند، قادر نيستند به حقايق مهم دست پيدا کنند

به درجات گوناگون و شکل های مختلف در جنبش » تیحقيقت طبقا«تحت عنوان 
است و خالف نقطه نظر و اميانه کمونيستی وجود داشته، تقليل گرايانه و ماترياليست ع

  . استماترياليسم ديالکتيکروش واقعا علمی 
  

باب آواکيان به مثابه يک بخش مرتبط با سنتر نوين از ديدگاهی يک جانبه در جنبش 
 يعنی اين ديدگاه که روشنفکران را .روشنفکران انتقاد کرده استکمونيستی نسبت به 

 در نظر می گيرد و از تشخيص کامل راه هايی که آنان می توانند معضلبعنوان فقط 
توده ها تر مردم جامعه از واقعيت و ارتقاء توانايی  به فرايند غنی کسب شناخت عميق

ت در جهت کمونيسم خدمت کنند، باز  آگاهانه برای تغيير واقعيءدر پيشبرد يک مبارزه
  .می ماند

  
  : حزب ما توضيح می دهداساسنامهمجددا، همانگونه که 

  
اين سنتز نوين همچنين در بر گيرنده استقبال گسترده تر از نقش مهم       

چه به صورت کار به : روشنفکران و هنرمندان در کل اين فرايند است
هم گرفتن در اين قوه روی طرح های ذهنی شان، چه  به شکل س

باز هم مساله، ضرورت به راه . محرکه گسترده تر با ايده هايشان
  ....انداختن يک فرايند غنی تر است

به طور خالصه، در اين سنتز نوين که توسط باب آواکيان تکوين يافته،       
) کش سانی(االستيسيته بايد يک هسته مرکزی مستحکم با ميزان زيادی 

اين امر قبل از هر چيز، يک روش و رفتار است که . اشدوجود داشته ب
يک درک روشن ... به يک طريق بسيار گسترده به کار بسته می شود

و ارتباط متقابل آنها، )  االستيسيتههسته مستحکم و(از دو جنبه اين امر 
اين . برای شناخت و تغيير واقعيت در همه عرصه هايش ضروری است

  ...انقالبی در جامعه بشری، بسيار مهم استامر برای انجام تحوالت 
  

 در جامعه )کش سانی(االستيسيته اجرای سياست هسته مستحکم با ميزان زيادی 
سوسياليستی شامل نياز به يک هسته مرکزی رهبری کننده و در حال گسترش است 
 که در مورد نياز به ديکتاتوری پرولتاريا و هدف ادامه انقالب سوسياليستی به مثابه

بخشی از مبارزه جهانی برای کمونيسم روشن باشد، و مصمم به ادامه پيشبرد چنين 
در حالی (در عين حال، در جامعه سوسياليستی . مبارزه ای از دل پيچ و خم ها باشد

اما ضرورتا افراد و گرايشات ) که فرايند کلی به شکل گسترده در جهت کمونيسم است
 که به جهت های گوناگون کشيده می شوند و همه متعدد و متفاوتی وجود خواهند داشت

اين حرکت در . دناينها می تواند نهايتا به فرايند دستيابی به حقيقت و کمونيسم کمک کن
همانطور . دوران هايی شديد خواهد بود و در بر گرفتن همه اينها، کار دشواری است

اين کار . ش و آرامش استکه آواکيان می گويد اين به معنی دائما قرار گرفتن در لبه تن
  .دشواری است اما ضروری است و فرايندی است که بايد به آن خوشامد گفت
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يک پيشاهنگ متشکل کمونيستی برای رهبری انقالب و نه فقط در امر سرنگونی نظام 
ر ادامه انقالب در جامعه سوسياليستی را مطرح می کند، و هم در سرمايه داری بلکه د

عين حال به خطر خيانت به انقالب و سرنگون کردن انقالب توسط افرادی که مواضع 
بر حسب تکامل واقعی تاريخی . رهبری را درون حزب به دست دارند پا می دهد

له آلترناتيوهای جامعه بشری و راه های ممکن برای تغيير، در حال حاضر با مسا
اين را می توانيم با امر تکامل در دنيای طبيعی و . (واقعی در دنيای واقعی روبروييم

اگر ما واقعا در پی تغيير ريشه ای اين دنيا ). رابطه محدوديت و تغيير قياس کنيم
: هستيم، يعنی می خواهيم استثمار و ستم را ريشه کن و لغو کنيم، مساله اين نيست که

ر مقابل فقدان رهبری، دمکراسی در برابر فقدان دمکراسی، ديکتاتوری در رهبری د
. راه سوسياليستی يا راه سرمايه داری: بلکه مساله اينست. مقابل فقدان ديکتاتوری

کدام جهت هدايت می کند و دمکراسی ـ و به مساله اينست که رهبری، امور را 
يعنی امور . آن را به پيش می بردديکتاتوری ـ در خدمت چه نوع نظامی قرار دارد و 

را به سوی تقويت و تداوم استثمار و ستم هدايت می کند يا به سوی نابودی واقعی 
استثمار و ستم و همراه با آن، نهايتا به سوی محو نياز به يک حزب پيشاهنگ يا يک 
دولت، زمانی که شرايط مادی و ايدئولوژيک برای محقق کردن اين امر با پيروزی 

  . نيسم در سراسر دنيا فراهم آيدکمو
  

مرحله اول انقالب کمونيستی راه درازی را پيمود و در مسير نبرد : جمعبندی کنيم
برای غلبه بر موانع واقعی پيشاروی و پيشروی به سوی دنيايی که در آن همه 
مناسبات استثمار و ستم باالخره نابود شود و مردم از ُبعد کامال نوينی از آزادی بهره 
مند شوند و سازماندهی و تحول مداوم جامعه را با ابتکارات آگاهانه و داوطلبانه 
بيسابقه ای در تاريخ بشر به عهده گيرند، به چيزهای الهام بخش غير قابل تصوری 

که برخی اوقات (اما جای تعجب نيست که کمبودها و خطاهايی واقعی نيز . دست يافت
رهبران آن انقالبات و جوامع نوينی که ايجاد در گام های عملی ) بسيار جدی بودند

اين کمبودها و خطاها علت . کردند و در نظرات و روش های آنان وجود داشت
حتی اگر شده به شکل (شکست ها در نخستين تالش های انقالب کمونيستی نبودند بلکه 

هم (فراتر از اين نکته، کل تجربه مرحله اول . به آن شکست کمک کردند) فرعی
تاوردهای حقيقتا الهام بخش و هم خطاها و کمبودهای واقعی که در دوران هايی دس

بايد به شکلی ) بسيار جدی بودند ـ حتی اگر به طور کلی فرعی محسوب می شدند
عميق و همه جانبه مور مطالعه قرار گيرند تا بتوان انقالب کمونيستی را در اوضاع 

  . بار حتی بهتر از بار قبل عمل کردنوينی که با آن مواجهيم به پيش برد و اين
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IV .چالش های جديد و سنتز نوين  
   

 قدرت را در چين کسب کردند و اقدام به ١٩٧٦وقتی که رويزيونيستها در سال 
احيای سرمايه داری کردند، برای يک دوره زمانی معين نه فقط به يک مفهوم کلی 

 می کردند که ادامه  خاص ادعاخود را کماکان کمونيست جلوه می دادند بلکه به طور
 در آن اوضاع، آنچه کمونيست های .دهندهء خط مائو و ميراث انقالبی او هستند

سراسر دنيا واقعا نياز داشتند، حفظ روحيه و رفتار نقادانه، انجام يک تحليل عينی و 
علمی از آنچه واقعا اتفاق افتاده بود و علت آن، و کشيدن خط تمايز روشن ميان 

مشخصا در شکلی که در  (مارکسيسم و رويزيونيسمميان سم و سرمايه داری، کموني
در آن دوره اين کار ساده ای نبود و اکثريت . بود) آن شرايط پيچيده بروز می يافت

کمونيست های دنيا که به چين مائو به مثابه يک الگو و سنگر انقالبی می نگريستند از 
نه دنباله رو حکام رويزيونيست جديد چين شدند و آنان يا کورکورا. اين کار باز ماندند

راه باتالق را در پيش گرفتند، يا به شکل ديگری از نگرش و اهداف انقالب کمونيستی 
باب آواکيان در پاسخ به اين نياز بزرگ، و با سر باز زدن از همراهی با . دست شستند

 ت نام کمونيسم انجامتحخيلی ها به صرف اينکه اين کار (آنچه در چين رخ داده بود 
اعتبار عظيمی که چين انقالبی و مائو به درستی نزد انقالبيون و کمونيستهای شده و 
وظيفه انجام يک تجزيه و تحليل ) بود با آن همراهی کردند را به جيب زده نددنيا داشت

در علمی از واقعه چين و علت آن را به عهده گرفت و سپس در دفاع از اين درک که 
. ، جنگيد است کودتای رويزيونيستی و احيای سرمايه داری صورت گرفتهکچين ي

به .) باب آواکيان اين کار را به بهای يک انشعاب مهم درون حزب ما انجام داد(
موازات اين کار، باب به شکلی سيستماتيک به معرفی راه هايی که مائو علم و 

وران جهت گم کردگی و در د. استراتژی انقالب کمونيستی را تکامل داد پرداخت
دنيا، اين کار آواکيان » مائوئيست های«روحيه باختگی و تشتت بزرگ در صفوف 

يک نقش بسيار مهم در تثبيت مبانی ايدئولوژيک و سياسی برای اتحاد کمونيست های 
باقيمانده بعد از شکست چين و تاثيرات ويران کننده آن  بر جنبش انقالبی و کمونيستی 

  .زی کردسراسر دنيا با
  

 سال اخير نه تنها ٣٠باب آواکيان طی . مطرح شدنيز اما نيازهای بزرگتری 
رهبری همه جانبه حزب ما را تامين کرد، بلکه به تعميق تحليل علمی از تجربه جنبش 

نتيجه اين کار، . بين المللی کمونيستی و نگاه استراتژيک به انقالب کمونيستی ادامه داد
تکامل بيشتر چارچوب تئوريک برای پيشبرد اين انقالب بوده ظهور سنتز نوين، يعنی 

  .است
  

 منجمله –ز همانگونه که اساسنامه حزب ما خاطر نشان می کند، اوضاع دنيای امرو
يک نياز جديد و عظيم به کمونيسم را « واقعا –ی انقالب کمونيستابتدائی شکست موج 
  :و» مطرح می کند

  

 23

به موازات اين، آواکيان به تجزيه و تحليل بيشتر . شدانجام ) شوروی و سپس در چين
يعنی اينکه چرا عرصه جهانی در يک مفهوم . از پايه مادی انترناسيوناليسم دست زد

نهايی و کلی، حتی در چارچوب انقالب در هر کشور معين، و به ويژه در عصر 
تعيين کننده تر سرمايه داری به مثابه يک نظام جهانی استثمار، از همه تی امپرياليس

است؛ و چگونه اين درک بايد با نحوه برخورد به انقالب در کشورهای معين و نيز در 
  .سطح جهانی عجين شود

  
در عين حال که انترناسيوناليسم از زمان بنيانگذاری کمونيسم همواره يک اصل پايه 

ل در ای کمونيسم بوده است، اما آواکيان از شيوه های برخورد نادرست به اين اص
تاريخ جنبش کمونيستی جمعبندی کرد و شالوده تئوريک برای پيشبرد مبارزه جهت 
غلبه بر اين دور شدن ها از انترناسيوناليسم و پيشبرد انقالب کمونيستی به شيوه ای 

  . عميقا انترناسيوناليستی تر را تقويت کرد
  
ذار به مورد خصلت ديکتاتوری پرولتاريا و جامعه سوسياليستی به مثابه گ 

باب آواکيان در عين حال که خود را عميقا به درک عظيم و افق ديد گسترده  :کمونيسم
و تضادها و (مائو در مورد خصلت جامعه سوسياليستی به مثابه گذار به کمونيسم 

مبارزاتی که مشخصه اين گذار هستند و حل آنها، در اين يا آن سمت، برای پيشروی 
)   راندن امور به سمت سرمايه داری تعيين کننده استبه سوی کمونيسم و يا به عقب

متکی کرده، از آن آموخته، استوارانه از آن دفاع کرده، به تبليغش پرداخته، اما نياز 
به نقشی بزرگتر برای ناراضيان، تشويق هر چه بيشتر عامل محرک روشنفکری، و 

اليستی را تشخيص افق گسترده تر برای ابتکار و خالقيت در عرصه هنر جامعه سوسي
 » Reification«[ شئی سازی پرولتاريا او از گرايش. و مورد تاکيد قرار داده است

اين گرايش، اشخاص . و ساير گروه های استثمار شونده جامعه انتقاد کرده است] 
معينی از اين گروه ها را،  به مثابه فرد، نماينده منافع گسترده تر پرولتاريا به مثابه 

نماينده مبارزه انقالبی منطبق بر منافع اساسی پرولتاريا در گسترده ترين يک طبقه و 
اين گرايش غالبا همراه است با ديدگاه ها و رفتارهای تنگ . مفهوم، در نظر می گيرد

نظرانه و پراگماتيستی و پوزيتيويستی که هر چه را مناسب است، يا می تواند به مثابه 
ا محدود می کند به تجربيات و مبارزات چيزی حقيقی، مشخص يا اعالم شود ر

بالواسطه ای که توده های مردم درگير آن هستند؛ محدود می کند به اهداف فوری 
اين گرايش به . دولت سوسياليستی و حزب رهبری کننده آن در هر مقطع زمانی معين

. صحبت می کنند» حقيقت طبقاتی«نوبه خود با گرايشاتی همگام می شود که از مقوله 
گرايش . اين يک عنصر برجسته در اتحاد شوروی و سپس در چين سوسياليستی بود

در واقع خالف اين درک علمی است که حقيقت مقوله ای عينی » حقيقت طبقاتی«به 
است و بر حسب منافع طبقاتی متفاوت، تغيير نمی کند؛ و به ديدگاه طبقاتی کسی که در 

به درستی  اگر –م  روش علمی کمونيسديدگاه و. جستجوی حقيقت است وابسته نيست
 –م در دست گرفته شود و به کار بسته شود، يعنی به مثابه يک علم زنده و نه يک دگ

 همه جانبه ترين، منسجم ترين و سيستماتيک ترين و فراگيرترين وسيله ،فهومبه يک م
اتی يم حقيقت خصلتی طبقئما اين فرق می کند با اين که بگوا. استرسيدن به حقيقت 

 معين به حقيقت ءدارد يا اينکه کمونيست ها به شکلی محتوم در ارتباط با هر پديده
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اين ديدگاه که پيشرفت امور به  (نمود می يابد» نفیِ  نفی«مثال اين گرايش در مقوله 
يز به نوبه نحوی است که يک پديده معين توسط پديده ای ديگر نفی می شود، و آن ن

خود به يک نفی و يک سنتز بعدی می انجامد که عناصر چيزهای قبلی را در بر دارد 
اين مفهوم از نظام فلسفی هگل که فلسفه اش تاثيری .) اما اين بار در سطحی عاليتر

 هر چند که به مفهومی اساسی، .گذاشت اخذ شده بود) و انگلس(مهم بر مارکس 
که با ايده اليسم فلسفی رقم می خورد  از ديالکتيکمارکس و انگلس، ديدگاه هگل 

را ) يعنی اين ديدگاه که تاريخ اساسا از شکوفايی و گسترش ايده تشکيل می شود(
همانگونه که باب . دادند بر يک شالوده ماترياليستی قرارو آن را بازسازی کرده، 

داشته » ر ـ گرايیناگزي«می تواند گرايش به سوی » نفیِ  نفی«آواکيان استدالل کرده 
انگار چيزی محتوم است که توسط چيزی ديگر به شيوه ای مشخص نفی شود و . باشد

و زمانی که اين مقوله بدين نحو در . به يک سنتز تقريبا از پيش تعيين شده بينجامد
گستره تاريخی جامعه بشری به کار بسته شود، شانه به شانه يک نسخه مکانيکی می 

) کمونی(جامعه بی طبقه اوليه : کل تئوريکی به خود می گيردسايد و مثال چنين ش
توسط جامعه طبقاتی نفی می شود، و اين نيز به نوبه خود توسط ظهور مجدد جامعه 
بی طبقه، ولی اين بار بر يک شالوده عاليتر، با تحقق کمونيسم در سراسر دنيا، نفی 

خی فوق العاده پيچيده و متنوع اين گرايش به تقليل گرايی در قبال تکامل تاري. می شود
که » ناگزير ـ گرايی«و به سوی » سيستم بسته«جامعه بشری است؛ گرايش به يک 
  .برجسته تر و دردسر سازتر می شود

  
. کمبود فرعی در مارکسيسم، در شالوده مارکسيسم، بودبايد تاکيد کرد که اين يک 

تاريخ ... يسم علمی، هيچ نظرمارکسيسم، کمون«تاکيد کرده همانطور که باب آواکيان (
 تله ئولوژيک را که گويا گرايانه ای را تجسم نمی بخشد؛ بلکه در واقع نظريات

 اما )».ی هستند که به سوی آن روانند را رد می کندهدفو اراده طبيعت يا تاريخ دارای 
 اين نوع گرايشات ميدان دار شدند و بويژه در تکامل جنبش بين المللی کمونيستیبا 
به طرقی مهم  گرايش هر چند مائو  .ی گذاشتندتاثيرات منففکر استالين آشکار شده و ت

استالين را رد کرده و از آن گسست کرد مکانيکی و متافيزيکی و » خشک«ماترياليسم 
ادامه گسست های مائو از بيانگر  سنتز نوين باب آواکيان .اما تاثيراتی هم از او گرفت

يک گسست از شيوه هايی که بيانگر کيان در برخی جوانب، اما بحث آوا.  استاستالين
به روش فکری مسلط جنبش کمونيستی تحت رهبری استالين تبديل شد و حتی مائو نيز 

  ».به طور فرعی تحت تاثيرش قرار داشت نيز هست
  
» فتح جهان«، باب آواکيان در اثری به نام ١٩٨٠ اوايل دهه :انترناسيوناليسم 

 گسترده از گرايشات انحرافی در تاريخ جنبش بين المللی دست به يک انتقاد
يعنی جدا کردن مبارزه انقالبی در . کمونيستی، و مشخصا گرايش به ناسيوناليسم زد

 قرار مبارزه انقالبی کلی جهانی برای کمونيسمآن را باالی يک کشور معين، و حتی 
زمانی که (ی و چين او به بررسی راه های بروز اين گرايش در اتحاد شورو. دادن

، و تاثير گسترده تر آن را بر جنبش کمونيستی )کشورهايی سوسياليستی بودند
پرداخت؛ منجمله در زمان هايی که حرکات مهمی در جهت تابع کردن مبارزه انقالبی 

اول در اتحاد (آن زمان در ساير کشورها نسبت به نيازهای دولت سوسياليستی 
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 تجربه انقالبات ولیی در دنيا وجود ندارد، هيچ دولت سوسياليست     هر چند 
سوسياليستی و پيکره اصلی تئوری انقالبی و علمی که طی موج اول 

اما تئوری . شکل گيری انقالبات سوسياليستی تکوين يافت، موجود است
در مواجهه با چالش های اوضاع کنونی و پراتيک انقالب کمونيستی 

 و استخراج درس های ضروری علمی،اتخاذ رويکرد . بايد پيشرفت کند
نتايج تحليل از  موج اول انقالب سوسياليستی و ِیاز تجربه کل

، استراتژيک تغييرات گسترده ای که در دنيا در حال رخ دادن است
  .الزم است

  
يک سامان فعاليت و روش و او .  استباب آواکيان اين مسئوليت را به عهده گرفته

نيازها و چالش های عظيم باشد را شکل داده  کمونيستی که پاسخگوی اين ويکردر
  .است
  

، در اين سنتز نوين که توسط باب آواکيان ويکرددر اين سامان فعاليت و روش و ر
. مطرح شده، تشابهی با آنچه مارکس در پيدايش جنبش کمونيستی انجام داد وجود دارد

 که ینوينيعنی تثبيت يک چارچوب تئوريک برای پيشروی جديد انقالب در شرايط 
اما امروز، و با اين . از پايان مرحله اول انقالب کمونيستی به وجود آمده استپس 

يعنی اينطور نيست که . مطرح نيست» بازگشت به نقطه اول«سنتز نوين، قطعا مساله 
ما فراخوان دور ريختن تجربه تاريخی جنبش کمونيستی، جوامع سوسياليستی که 

که طی موج اول » يکره غنی تئوری علمی انقالبیپ«تاکنون به وجود آمده اند و 
.  ارتجاعی استويکردیاين کاری غير علمی و در واقع ر. تکوين يافته را می دهيم

بر پايه  ولوژيک و تئوريکئايدتکامل بلکه آنچه الزم است و آواکيان به عهده گرفته 
به و ارتقاء آنچه در گذشته وجود داشته، استخراج درس های مثبت و منفی از آن تجر

  .آن به سطح يک سنتز جديد و عاليتر است
ساير چيزهايی که حزب ما معرفی و منتشرکرده، يک بحث گسترده تر و 

در اينجا ما برخی از عناصر . سيستماتيک تر از اين سنتز نوين را فراهم کرده است
  :عمده آن را مشخص می کنيم

  
فلسفه و روش، مارکسيسم را اين سنتز نوين به مفهومی عميق در عرصه  :فلسفه 

به عالوه اين سنتز در . به نحوی کاملتر مجددا بر ريشه های علمی اش مستقر می کند
، دفاع از اهداف  تا کنون  آموختن از تجربه غنی تاريخی از زمان مارکسءبر گيرنده

و اصول پايه ای کمونيسم که صحت آنها در اساس به نمايش در آمده است، انتقاد 
کنار گذاشتن جوانبی که نادرستی شان نشان داده شده است و يا ديگر کاربرد  و کردن

ندارند، و مستقر کردن کمونيسم حتی کاملتر و محکمتر از پيش بر يک شالوده علمی 
  .است
  

در مفهوم اوليه ای که از تکامل تاريخی جامعه بشری به سوی کمونيسم ارائه شده و 
هر چند که اين گرايش قطعا . ی وجود داردحتی توسط مارکس فرموله شده، گرايش

برای . پيدا می کندبسيار فرعی است اما به يک ديدگاه تنگ نظرانه و تک خطی تمايل 


