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 آواکیان باب «نوین سنتز»

 

یس حزب کمونیست انقالبی امریکا بر اساس نقد مارکس تا به یچند سالی است که باب آواکیان ر
های تا کمونیست« سنتز نوین»دون گویا به مقتضای تغییر اوضاع چیزی را بیرون کشیده به نام مائوتسه

را « سنتز نوین»اند، به راه درست هدایت کند! اما رفتهتا حال می آمیزی کهسراسر جهان را از راه اشتباه
مارکس تا به مائو جدی نگرفت زیرا درک های هیچ حزب و فرد کمونیست سرگرم مبارزه بر بنیاد آموزش

 توانند انقالب کنند، براندیشه مائو یا مائوئیزم، می-لنینیزم-با همان حداقل توشه از مارکسیزم کردند که
د هرقدر هم پرطمطراق، ندارند؛ آنان شکی ندارند که در آیند و نیازی به تیوری و روش جدی دشمن غالب

پاشی علیه مارکسیزم غافل و لجن تهمت و حال حاضر امپریالیزم و بنیادگرایی مذهبی آنی از تحریف
 وبستن آن در عمل  نیستند و بناءً وظیفه کماکان یکی است: دفاع از مارکسیزم و پافشاری بر به کار

 از طرف مبارزان از این جهت هم اهمیت دارد که باب آواکیان و« سنتز نوین»شرایط مشخص. طرد 
دون در مبارزه ضدرویزیونیستی و شناساندن اندیشه مائوتسه را حزبش در گذشته خدمات انکارناپذیری

فهم و باز کردن نقاط فی، عامهکارنامه، به جای معر است که حزبی با چناندرد همین . اندهانجام داد
موقع در ماتریالیزم دیالکتیک و تاریخی، اقتصاد و سوسیالیزم علمی، چرا همچون آذان بی دنیای غامض

ها و نوکران هیچ مارکسیست مارکس تا مائو افتاده که غیر از امپریالیستهای ی شمارش کمبودمزبله
  کند.نمی انقالبی از آن استقبال

دون در مفاهیم و ، انگلس، لنین، استالین، مائوتسهدر یک کلمه اینست که مارکس« نوینسنتز »ادعای 
که باید از آنها گسست تا پرولتاریا پیشروی بتواند. به  اندهبه اشتباهاتی غلتید اندهروشی که به دست داد

ام و بر این تحلیل کرده های مضمر در مفهوم و متد را عمیقانارساییمن اشتباهات و »زبان خود وی: 
ام که اگر چه بر روی وریکی منسجم، کامل و جهانی یعنی سنتزی را پدید آوردهیاساس چهارچوب ت

 قبلی هایتجربه و هااستوار است، چون شامل عنصر خطیر و اصیل گسست از درک پیشینهای ورییت
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 «نامیم.می "سنتز نوین"باشد، آن را می

 1گذارد ولی تاکید بر اشتباهات استالین است.ای مارکس تا مائو انگشت میبر کمبوده« سنتز نوین»

زگاران جهانی پرولتاریا یا بعد از هر اشاره به این و آن کمبود که به اغلب آنها قبال خود آمو« سنتز نوین»
بودها، ا شکافتن کمآواکیان به صحنه آمده تا بدارد که اکنون باب، اعالم میاندهدیگران برخورد نمود

 علمی آن بنا نهد!  تهدابتری بر مارکسیزم را به طرز جهانی

مانیفیست حزب »داند. مرحله اول از المللی را دو مرحله میحزب آواکیان تاریخ جنبش کمونیستی بین
سنتز »یابد و مرحله دوم از پایان می 1۹۷6آغاز و با شکست پرولتاریای چین و مرگ مائو در « کمونیست

ولوژی پرولتاریایی و یکمونیزم سیستم کامل و واحدی از اید»آموزد: شود! لیکن مائو میع میشرو« نوین
ولوژیک و نظام اجتماعی دیگر تفاوت دارد یحال نظام اجتماعی نوینی است که با هر سیستم اید در عین
ن بخود دیده ترین سیستمی است که تاریخ بشر تاکنوترین و منطقیترین، انقالبیترین، مترقیو کامل

یعنی  انقالبی بود علم مائو در انقالب، کار به شیوه و رمز موفقیت لنینبه زبان رفقایی امریکایی « است.
، جمعبندی و ارتقای آنها در سطح تیوری و مهمتر از همه ها در جامعه، تحلیلط و نیروبررسی دقیق شرای

ها از یک ها و تیوریدر قیاس با دیگر فلسفهبه همین اساس مارکسیزم در پراتیک.  هاتیوریآن آزمایش 
باشد که در پراتیک، آشکار، آزمایش و ثابت گردیده است و حقیقت عینی می و سو از پراتیک منشا گرفته

های تاریخی به خود اجازه ندادند مضمون و شکل گذارا ن سوسیالیزم علمی بنا بر محدودیتاز سویی پایه
ها را پیامبرگونه پیشبینی کنند؛ از این رو امکان گری و سوسیالیستی آیندههای کارها و حاکمیتانقالب

ی صحیح قوانین عینی نبوده و با اوضاع نخوانند که دهندهای از احکام آنان بازتابهآن هست که پار
های بعدی متفکران مارکسیست در ای هم توسط نسلبدینترتیب حقیقت به شمار نخواهند رفت و پاره

اندیشه -لنینیزم-سیستم مارکسیزممبارزه عملی بسط و تکامل یابند. اما در دنیای حاضر جریان 
های قابل اعتنای ناشناخته نیست که ت و دارای آنچنان کاستیدون کماکان به قوت خود باقیسمائوتسه

                                                            

یالیزم شوروی است که های بورژوایی ضدکمونیستی لبریز از چاشنی ضد استالین و دوران سوسمانند نوشته« سنتز نوین» -1
های با هیستری ریالیستبرای امپباشد. این طبیعی است. ها و مرتجعان رنگارنگ از آن مییکی از وجوه استقبال امپریالیست

ه رژیم ایران و و نه یک مهر، نه یک مرتد «سیا»ک پژوهشگر پنتاگونی و چه بهتر از آن که اکنون نه یضد استالین 
 دهد.  رساستالین را ی ضدهایی از انقالبیون نغمهروهالمسلمین بلکه فردی واجد اعتبار و نفوذ بین گاخوان
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ونیزم راست روندی رویزیونیزم یا اپورت»آموزد: ارایه دارند. مائو می« سنتز» هاها برای حل آنآواکیانباب
های راست، در ها، اپورتونیستتر از دگماتیزم است. رویزیونیستمراتب خطرناکه است بورژوایی که ب

گردند، اما هدف واقعی حمله آنان ور مینیز حمله "دگماتیزم"زنند و حتی به سخن دم از مارکسیزم می
 «نمایند.آن را تحریف میکنند و یا بارزه میزم دیالکتیک مجوهر و اساس مارکسیزم است. آنان با ماتریالی

نوین است زیر نام تکامل مارکسیزم و ادعاهای آواکیان رویزیونیزم « سنتز نوین»به قول طردکنندگان 
 «.شدهکمونیزم سپری»به جای « کمونیزم نوین»نشاندن 

مل بین زیربنا و روبنا گذارد. مثال مدعیست تعاآواکیان بر مسایل متعدد حل شده در مارکسیزم انگشت می
و گاه عمده شدن روبنا را لنین و مائو به درستی درک نکرده بودند و اوست که به آن دست یافته است. 

وضاحت بخشیده  به موضوع کامال« در باره تضاد»در دون ، مائوتسه۲که غیر از مارکس و لنین حالی در
اریخ ما خدا ساخته نیست که همه چیز را ناپذیر نیست، تکه مدعیست کمونیزم اجنتاب است. یا این

یخ دارد؟ آیا مارکس تاریخ را راست به سوی کمونیزم براند. کدام مارکسیست چنین برداشتی از تاریک
دید؟ آیا مارکس جامعه می مبارزه و تضاد نوع هر از فاتالیستی و عاری اوتوپیایی، خطی، یک گونه،خدا

نگفت: « 1۸44اقتصادی و فلسفی های دستنوشته»خ ندانسته و در کمونیستی را پایان نه بلکه آغاز تاری
ای واقعی و ضروری برای مرحله بعدی تکامل کمونیزم حالت نفی در نفی است و از این رو مرحله»

ای باشد. کمونیزم شکل ضروری و اصل پویای آیندهبخشی انسان میتاریخی در راستای آزادی و توان
؟ و در همین «ی انسانی نیستم به این معنا هدف تکامل انسان، شکل جامعهبالواسطه است. اما کمونیز

                                                            

ید زندگی و بازتول کننده در تاریخ سرانجام تولیدبنابر نگرش مادی تاریخ، عنصر تعیین»نویسد: انگلس می -۲

این گفته را قلب کند و  این، اگر کسی بر ایم. بنااست. بیش از این نه مارکس و نه من، هرگز ادعایی نکرده واقعی
معنا، انتزاعی و مهمل عبارتی بیصورت را به  آنکننده است، در واقع بگوید که عنصر اقتصادی تنها عامل تعیین

سی مبارزه طبقاتی ولی عناصر مختلف روساخت، مانند اشکال سیا است. وضعیت اقتصادی، زیرساخت است،درآورده 
بسیاری از موارد در گذارد و ثیر خود را روی جریان مبارزات تاریخی برجای میاو ت ... نفوذآمدهای آنو پی
د به نیروی ها فراگیرنای را تودهو لنین با دریافت جمله مارکس که وقتی ایده« نمایانند.میخود را نیز  گیکنندتعیین

گاهی جهان را ای صحیح بود که گفت آها مردم ملهم از ایدهشود، و با توجه به خیزش میلیونمادی بدل می
عالیت هوشمندانه فراهم خواند بلکه برعکس زمینه را برای فجبرگرایی نه تنها با قدرگرایی نمی»آفریند و نیز می
 «سازد.می
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ها در نه تنها انکار آزادی»گرا بودنش و نیز به خاطر را به خاطر عقب ۳«کمونیزم مبتذل و تهی مغز»اثر، 
« دولت و انقالب»کند؟ لنین در رد نمی «زندگی اجتماعی و فردی بلکه کل دنیای فرهنگی و تمدن

 ساخت؟ مطرح توانمی معلوماتی چه یپایه بر را آینده کمونیزم آینده تکامل و رشد مسئله»نگاشت: 

 داریسرمایه درون از تاریخ یپویه در و گیردمی منشا داریسرمایه از کمونیزم که معلومات این یپایه بر
 اثری مارکس ارگفت در. است داریسرمایه ییدهیزا که است اجتماعی ینیرو چنان عمل یثمره و رویدمی
 از کمونیزم یسئلهم طرح. ندارد وجود دانست، تواننمی که آنچه باره در پوچ حدسیات و پندارگرایی از

 جدید اعانو از یکی فرضا تکامل مسئله طبیعی علوم پژوهشگر یک که است ایبگونه مارکس جانب
 مطرح دهد،یم شکل تغییر معینی جهت چه در و است آمده پدید چگونه دانیممی ما که را بیولوژیک

 «سازد.می

قدر ابهام وجود داشته باشد یک چیز روشن است  در آثار مارکس و انگلس راجع به جامعه کمونیستی هر
سوسیالیستی  ناپذیری انقالبی اجتنابداری نظریهکه آنان با کشف قوانین حاکم بر تکامل جامعه سرمایه

انداز بعد از سوسیالیزم داری و این را که چشمناپذیر ذاتی سرمایهآشتیهای یابی تضادناشی از حدت
تواند چیزی جز کمونیزم باشد، به دست دادند. مسئله مرکزی در دکترین آنان عبارت است از طرح نمی

محصول ذهن آن دو، نه تحقق یک  نقش تاریخی پرولتاریا به مثابه معمار جامعه سوسیالیستی. این نه
جامعه کهنه است. برابری و برادری خواست بشر ستمدیده از  ناکجاآباد بلکه نتیجه ضروری و عینی تغییر

گیری از داران هم برای فریب ستمدیدگان و جلوپیدایش تا حال بوده و حتی متون مذهبی و سرمایه
زنند. همه ستمکشان حرف می مساوات فاه، عدالت وجامعه ر طبقه،داری، از جامعه بیسرمایهانقالب ضد

آرمان دنیایی فارغ از  های بنیادگرای آنانو دنبالچه هاا توجه به جنایات جاری امپریالیستب مخصوصا
تواند پرورانند که اگر در تحلیل نهایی کمونیزم نیست پس چه میجنگ و استثمار و ستم را در سر می

ها به سوسیالیزم تمام ملت»نویسد: می« از مارکسیزم و اکونومیزم امپریالیستیکاریکاتوری »باشد؟ لنین در 
توان کمونیزم را که بشر از آن هنوز بس فاصله دارد، می 4«ناپذیر است...این اجتناب -خواهند رسید 

                                                            

 را در نظر داشت؟ آیا مارکس کمونیزم بابوف و امثالش -۳

تر خواهد شد. گیرد که گستردهدر کمونیزم گذار بشر از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی نه فقط پایان نمی -4
دون گفته است حتی در جامعه کمونیستی، مبارزه بین نو و کهنه، درست و نادرست، مثبت و منفی، پیشرفته مائوتسه
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را داری سرمایه محوو علمبردارانش جهان پس از « سنتز نوین»ناپذیر ندانست. اما معلوم نیست اجتناب
که کمونیزم یگانه جانشین سوسیالیزم  ها به اینبینند، بربریت؟ و اعتقاد مارکسیستغیر از کمونیزم چه می

 خواهد بود، چرا باید مشکل آواکیان و پیروانش را بسازد؟

فراوان است که « سنتز نوین»رویزیونیستی به مارکس، لنین و مائو در ی پایه و با مایهاز ایرادهای بی
نماییم: مارکس و انگلس، مارکسیزم را از دانیم و فقط عنوان میبه همه آنها را ضروری نمی پرداختن

در سوسیالیزم دموکراسی چند حزبی و آزادی  5موجود تدوین کردند و نه از پراتیک مستقیم؛های ورییت
م مارکسیستی به قول حزب کمونیست پیرو، آواکیان این حک 6ها و تبلیغات باید تضمین شود؛کامل رسانه

یابد که پروسه معینی بطور را که جامعه نظیر طبیعت طبق قوانینی حرکت دارد و بشر با درک آن در می
در کار بودن اراده یا »یعنی « گرایانهغایت»سید، ی معینی از تکاملش خواهد رناپذیر به مرحلهاجتناب

بورژوایی و دینی های ولوگیمانند ایدخوانده و بدون استدالل در رد آن « مقصودی در طبیعت یا تاریخ
های گیرد که مارکسیزم دین است. این اتهام احمقانه به مارکس یادآور حملهنتیجه دلخواهش را می

مغزان و متعصبان دینی نامیده و دوران آنان را به هاست که آنان را خشککائوتسکی مرتد به بلشویک
 نمود.دوران انکزیسیون تشبیه می

، «هالیکا روسملی و غرور»و « در کمونیزم "چپ روی"بیماری کودکی »آواکیان با رد نکات اساسی باب
دون به علت دفاع سهروانه و ناسیونالیزم روسی و به مائوتهای راستبه لنین برچسب طرفداری از تاکتیک

بع مبارزات ضدامپریالیستی زند و بالتنیست میواز پیوند ناسیونالیزم با انترناسیونالیزم برچسب سوسیال شو
 نهد.م مینا« ناسیونالیستیهای گرایش»در کشورهای جهان سوم و دفاع از وطن سوسیالیستی را 

                                                            

ب و مردم بد، مردم با تفکر نسبتا درست و مردمی با تفکر ین مردم خومانده، مترقی و ارتجاعی و تضادها بو عقب
های علمی و تالش برای بهبود نظام اجتماعی ناگزیر د داشت، اختراعات تکنیکی و آزموننسبتا نادرست وجود خواه

یی از هالنقل قو»و « تضادها در سوسیالیزم)»ماند. گیرد در غیر آن جامعه از تکامل و پیشروی باز میصورت می
 «(.آثار

 ین بودند؟آیا مارکس و انگلس مستقیما در جنبش کارگری سروکار نداشتند و فیلسوفان پشت میز نش -5

الیزم را یاری های مطلوب بورژوازی در دیکتاتوری پرولتاریا ساختمان سوسیشود ثابت کرد که آزادیمی -6
 مانع آن شوند؟ این کهرسانند و نه می
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و نیروی شان، شرکت  پردازد که بدون سنجش شرایط انقالبیلنین در این اثر بزرگ به احزاب در اروپا می
د تا برای انقالب تدارک زبی انقالبی به وجود آورکردند و هم به این که چگونه حدر انتخابات را تحریم می

از آن جهت هم « ی...چپ رو»ببیند و به هنگام اعتالی انقالبی دست به تحریم انتخابات بزند. حمله بر 
دون هم آن را هداند که مائوتسهای بورژوایی را مجاز میها در پارلماناست که لنین شرکت کمونیست

 تایید کرده است.

عی بیان شود آواکیان طبقاتی نبودن حقیقت است. یعنی حقیقت از جانب هرکسی و هر منببحث دیگر 
ری ندارد. اما بر اساس ربط به خاستگاه و منافع طبقاتی افراد بوده و پرولتری و غیرپرولتحقیقت است، بی

نای ا بر مبرمارکسیزم در جامعه طبقاتی حقیقت بدون شک عینی است ولی طبقات مختلف معموال آن 
ا به مثابه حقیقتی ردهند. آیا بورژوازی استثمار و مبارزه طبقاتی درک و توضیح می منافع طبقاتی خود

ه مارکسیستی دون از خصلت طبقاتی فلسفو مائوتسه« حقیقت پرولتری»پذیرد؟ مگر لنین از عینی می
 ؟اندهسخن نگفت

تخالف با  رنانه و دیونیستی، خارا سندی رویزی« سنتز نوین»برخی از جمله حزب کمونیست پیرو 
ن و تمام خوانند. این حزب معتقد است که آواکیادون میلنینیزم و اندیشه مائوتسه-مارکسیزم

برد مقاصد ترسند، در خدمت پیشبورژوازی از جنبش پرولتری میهای جدید، بسان خردهرویزیونیست
احزاب رویزیونیست  یند، حزب آواکیان و سایرباش را متزلزل میفعال بوده و چون امریکا هژمونی« سیا»

« چپ»نفکران ی عاری از خصلت طبقاتی و مقبول روش«مارکسیزم»به دفاع از دموکراسی بورژوایی و 
نقالبی سربلند خواهد ی نه ارتشی ا«مارکسیزم»چنان  داند که با یک. امپریالیزم میاندهشد بورژوا موظف
 توانند.شده می ها برای انقالب بسیجکرد و نه توده

، «بخش بشریتسنتز نوین نجات»آور های خندهگوییعلم مارکسیزم مسلما در حال تکامل است اما گزافه
آواکیان »، «آواکیان بهترین امید بشریت»، «آواکیان نیاز تان استاگر خواهان تغییر جهان هستید... باب»

مانند تا ادای سهم در تکامل علم و تبلیغات یبیشتر به اعالنات سینمایی م ۷«ترین مرد امریکاخطرناک

                                                            

 ترین، اما نه برای ترین مرد امریکا: آری خطرناکآواکیان خطرناک»ه آن نوشته است: کسی در پاسخ ب -۷

 «داری!سرمایه
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پرستانه که به آن اشاره های زشت و شخصیتاین بلندپروازی ۸یک حزب متعهد به کار انقالبی بین مردم؛
انگیز برای برجسته ساختن خواهیم نمود، مظهر وفاداری به و تکامل علم انقالب نه بلکه تقالیی رقت

اندن آواکیانیزم زبانی نشو به زبان بی خجوالنهو  پرهیاهوتر تر،«چپ»ه و افکارش به لحنی هر چ آواکیان
یروهای ن»به یاد این حرف لنین که  این جادون است. در اندیشه مائوتسه-لنینیزم-به جای مارکسیزم

پادوهای روشنفکری  و هایشبورژوازی و نوچه برای سرنگونی روشنفکری کارگران و دهقانان در مبارزه
 ملت هستندهای د تنها مغزنکنکه تصور میپادوهایی  و هاشوند، نوچهقدرتمند می و کردهرشد  سرمایه
ها سبکسرانه در افتیم که: مگسو این سطر از شعر مائو می ۹«نه بلکه نجاست اند. هامغز الواقعاما فی

 تالش اند درخت ستبر را براندازند.

ای کدام بر« سنتزنوین»های سنتزی آواکیان درست. پرسش این است که حاال فرض کنیم همه حرف
توان کرد که در مبارزه روند؟ کدام تشکل را سراغ میحزب و جنبش انقالبی کلید حل مسایل به شمار می

 ند؟ رگردااش رسید و آن را به راه پیروزی ببه سروقت« سنتز نوین»با ناکامی روبرو بود که 

عصای موسی « نسنتز نوی»بست نرسیده بود که خیر. هیچ حزب کمونیست در نبرد در داخل کشور به بن
 رفت را بگشاید.گونه به حرکت درآمده و راه برون

خواهند خود را از خون که قبل از همه می ها و بنیادگرایانوسط امپریالیستشده تدر این دنیای جهنمی
 های مارکس تا مائو تقدمورییت« نقایص»چرا برای آواکیان پرداختن به  ها سیراب سازند،کمونیست

از آن به ناکامی و مخمصه مواجه شده « گسست»بوده که مبارزان به علت عدم « نقیصه»؟ کدام یابدمی
ی موفقیت را گشوده؟ آیا آواکیان برای جلب برای حزب خود آواکیان چه درهای تازه« سنتز نوین»باشند؟ 

د، با خصیت علمی، هنری و اجتماعی غیرکمونیست امریکا که به پشتیبانی از او برخاستنصدها ش

                                                            

« نیویارک تایمز»حزب انقالبی امریکا برای درج اعالن مناظره آواکیان با یک کشیش در یک صفحه کامل  -۸
ارزه مسلحانه در درگیر مبهای گزاف به انقالبیون بود که ازین قبیل پولمصرف کرد. چه خوب می دالر هزار۷۰

های زم انقالبیون تحت رژیمهایی در دفاع از رشد یا خرج اکسیونهند، فلیپین، پیرو، کلمبیا یا کردستان فرستاده می
 شد که قدر و افتخار داشت.می و...جانی در ایران و ترکیه 

 .1۹1۹سپتامبر  15 ین، نامه به گورکی،لن - ۹
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های بنیادی از که: دیگر به باور من به م.ل.م وقعی ننهید که در جنبه دارد جز این ش چه پیامی«سنتز»
 مائوئیست باید-لنینیست-، حزب کمونیست ایران مارکسیست«سنتز»ام؟ یکی از مدافعان آن گسسته

علیه  وضع شان در ایران چگونه بود و پس از گراییدن به آن در کدام پیکار« سنتز»پاسخ دهد که پیش از 
های حزبی شان به پرواز در آمد؟ آیا پاسداری از خون رژیم تبهکار ایران همای سعادت انقالبی برفراز توده

تر از خود گروه آماتور و بالتکلیف فایده با این و آنبیهای گرایی و پلمیک«سنتز»دریادالن آمل را در 
ها، و به نوبه خود برافراختن ملموس درفش دانند یا جمعبندی از اشتباهات، پیوند یافتن با تودهدر خارج می

 گرایش؟طلب و اصولاصالحی پیشهجنایتهای ضد بربریزم والیت فقیه و جناح

مریکا و کشورهای اای را در جنبش انقالبی نقش خرابکارنه« سنتز نوین»واقعیت متاسفانه این است که 
های و عظمت آموزش کند. اما تا جامعه طبقاتی پابرجاست انقالبیون پا در عمل به درستیدیگر ایفا می

و سابقه درخشان « اتوریته»قدر هم با  برده و هیچ فردی هرمارکس، انگلس، لنین، استالین و مائو پی
پیائو و ف، لینخروشچ تسکی،زد چنان که کائوتسکی، برنشتین، تراقادر نخواهد بود آنان را گمراه س

آتشباران دشمن  های صدیق مخصوصا آنانی که در سنگرهای داغ و زیرکمونیست سیائوپین نتوانستند.دن
تی و دینی را تجربه های ارتجاع امپریالیسولوگیوارتر ایدرزمند و حمالت به مراتب شدیدتر و دیوانهمی
هم  م زند. با این، ذهن شان را مشوب و یکپارچگی شان را بره«سنتز»جازه نخواهند داد که ا اندهکرد

ای از مبارزان جدی نخواهی عدهگیرد خواهیانجام می« گسست از کمبودها»نام  زیر« سنتز نوین»چون 
یالیزم، و دفاع یغات امپررا هم در دامش خواهد افکند که به یقین دیرپا نخواهد بود. در دورانی که رد تبل

ای است به یههد« سنتز نوین»باشد، می مارکسیست متفکران مارکسیزم رسالت و ترویج حقانیت سالح
 ی ضدکمونیستی امپریالیزم و ارتجاع.زرادخانه

کرد، امروز می را برای انقالبیون پیشکش« دونخدمات فناناپذیر مائوتسه»چرا آواکیانی که دیروز 
 های مارکس تا مائو است؟ در اندیشه« هاکمبود»سرگردان یافتن 

ها رویش کیش شخصیت آواکیان در صرفنظر از فکر حزب کمونیست پیرو در این زمینه، به نظر ما سال
مل دون در انقالب فرهنگی تامائوتسه به کیش شخصیت استالین و اواش، یکی از علل است. کاش حزب

خواستند به  مائو و شد و هم حزب پیرو. استالینداشت تا هم حزب خودش از این مرض وقایه میمی
کیش فرد رسیدگی کنند که موفق نشدند اما هرگز هم به دفاع از آن نپرداختند. لیکن باورکردنی نیست، 

آواکیان همین جاست که با خودشیفتگی غریبی از شخصیت بدبختانه واقعیت دارد و تراژدی باب
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بینی مارکسیستی این خودستایی کراهت انگیز کامال متضاد با جهان 1۰کند.اش در حزب حمایت میپردازی
داند و نه قهرمانان ها را سازندگان واقعی تاریخ میوصف شناختن نقش فرد و قهرمان، تودهاست که با 

جنبش انقالبی »آید. قرار معلوم کیش او در درون را. بگذریم از این که او قهرمان هم به حساب نمی
یک از اعضا لب به اعتراض باز نکرد و این، حزب مذکور  بود اما هیچ ( نیز آشکارRIM« )لیستیانترناسیونا

 تر ساخت.جری« ریم»را در اعمال سرکردگی بر 

 چه اشپرستانهشخصیت شعارهای آن از عمرش پایان با که ندارد توجه اشکیش ترویج با آواکیان
 زنده مردم میان رد ریشه و انقالبی مارکسیزم به تزلزلیب تعهد با حزبی اما میرندمی رهبران ماند؟می

 :است سروده« حزب کار از ستایش» در برشت برتولت. ماند خواهد

 حزب اما /شود نابود تواندمی تنهایی به انسان.../ چشم هزاران حزب اما /دارد چشم دو فقط انسان»
 «.گردد نابود تواندنمی

رمنطقی و مضحک العاده، با مرگش آن صفات و فریادهای غیاگر از یک فرد موجودی تراشیده شود خارق
خود « ابرمرد» و« ناجی قدر قدرت»گیرد چون مردم را یأس فرا میحزب و یابند و برایش هم پایان می

زب جلب کنند تا نسبت به ها را نسبت به ح. انقالبیون باید اعتماد و امید و محبت تودهاندهرا از دست داد
ر قید حیات دش. یک رهبر تا وقتی ایک فرد، و دشمن باید از حزب بترسد و نه محض رهبر و رهبری

تواند آنگاه آیا حزب می است در توفان مبارزه طبقاتی منتفی نیست به انحراف، وادادگی و ارتداد بغلتد که
د؟ تا حزبی در او خالص کن نوعی تقدیسرا از  گریبان خود« کردیماشتباه می»که  صرفا با گفتن این

ا ستایش غلوآمیز از ها احترام و محبوبیت کسب نکند، بمبارزه واقعی با کار مداوم و پرمشقت بین توده
 تواند. رهبر و شعارهای تند و تیز متظاهرانه هرگز نمی

                                                            

واکیان پاسخ داد: آواکیان است، آ« کیش شخصیت»زمانی رادیوی یک کالج که پرسید آیا حزب در صدد ایجاد  -1۰
های مهم کی از جنبهی»و نیز: « ایم که به این کیش تحقق بخشیم.واقعا امیدوارم چنین باشد. ما سخت کوشیده»

و معرفی وسیع رهبری  و کمونیزم در هر کجایی عبارتست از فرهنگ تمجید، تبلیغ، ترویجی انقالب اشاعه جسورانه
 آواکیان()سایت باب« آواکیان.یعنی آثار، روش و برخورد باب
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آواکیان فایق آید. اگر « کیش شخصیت»قادر نبود بر هژمونی و  11که خود به وفور کمبود داشت« ریم»
شد، هنگامی که او صرفا بر اساس خبر نگریسته نمی« حزب پدر»به حزب آواکیان به مثابه « ریم»در 

و از آن مهمتر خالف تکذیب خبر از سوی حزب کمونیست « ریم»تلویزیونی پیرو و خالف تصمیم جمعی 
الو جنگ خلق را تقبیح کرده و خواستار موافقتنامه صلح شده، باید آواکیان و پیرو اعالم داشت که گونز

گردیدند. در آن شرایط اخراج می« ریم»شدند و در صورت امتناع، از حزبش به انتقاد از خود وادار می
رده های دولتی درباره گونزالو و یارانش اعتماد نکپیچیده بر هر حزب کمونیست بود که بر اطالعات رسانه

 رفت. طلبی هم میگیریم امکان تسلیم ،ایستادو باید در کنار گونزالو و حزب پیرو می

طلبی از سر راه برداشته شود؟ اش هرچه زودتر با داغ تسلیم«رقیب»آیا آواکیان خوشحال بود که این 
ارتجاعی و دیگر او پراچاندا بود که با انحالل ارتش انقالبی و کنار آمدن با احزاب « رقیب»ظاهرا 

اش در جنبش جهانی اهمیت و منزلت زد و رفرمیست، بر انقالب نیپال در آستانه پیروزی کامل ضربه
دانند زیرا وی علنا از در سازش با ارتجاع درآمد تر از پراچاندا میای آواکیان را خطرناکانقالبی پاشید. عده

. ریزدمی امپریالیزم و ارتجاع آسیاب بهآب  ،تمائوئیزم در دس-لنینیزم-ولی آواکیان با پالکارت مارکسیزم
باکی آواکیان و حزبش را مهار و به او تفهیم کند تازی و بیهمه یکه که نتوانست آن« ریم»مرکزی مثل 

است و نه حزبش حزب بلشویک، معیار درستی را در پذیرش اعضا به کار  یا استالین که نه خودش لنین
تر برسند، تر و کالنجانبه و چندجانبه شروع تا به وحدت در سطح عالی های دوبندد و احزاب از همکاری

لنینیست -مارکسیست-شنیدیم که حزب کمونیست آلمانتوانست داشته باشد. فرجامی جز از انشقاق نمی

                                                            

 کنار در کشور اخلد از بریده و بیگانه داشتند عضویت «حزب» نام به آن در افرادی اعضا یعنی تجانس عدم -11
ارش دقیق و صادقانه توجهی در ارزیابی از کیفیت و کمیت اعضا و نگرفتن گزادشده؛ بیآز هایسرزمین با احزابی

های ا دشواریکه مواجه ب« ریم»های خارج از و نه ساختگی از آنها؛ عدم تمرکز به کمک به اعضا و تشکل
دیگر؛ اعضا باید ی و ندیدن نیروهای مارکسیست در کشورها« مائوئیزم»بودند؛ چسبیدن متعصبانه به  فرساطاقت

رهای معین بروند؛ داشتند که برای آموختن دست اول از تجارب احزاب درگیر مبارزه مسلحانه به کشووظیفه می
باید به سازماندهی در داخل ولوژیک و تشکیالتی اعضا و انتقاد و تربیت آنها که مییعدم رسیدگی به وضع اید

شورش برحق »ر شعار بودن چپ و راست تکرا« مائوئیست»نند که کشور پرداخته، در خارج روزگذرانی نکنند و بدا
 تعلل وظیفه ینا اجرای در که ها است و تشکلیسازماندهی تودهبیدار ساختن و نه بلکه « جنگ خلق»و « است
مل الیزم اصیل پرولتری در عترین راه تقویت انترناسیونترین و ارزندهگردید زیرا کوتاه خواهد اخراج «ریم» از ورزد

 قالب کردن در کشور خودش.عبارتست از سعی هر حزب در ان



  
 سازمان رهایی افغانستان

1۲ 

(KPD-MLپروژه جمعا ) وری اعانه برای ایجاد یک کلینک مجهز در کوبانی را روی دست گرفت که هم
ای از همبستگی انقالبی عملی به و در محاصره، به موقع و مفید بود و هم نمونه عالیبرای خلق قهرمان 

ها بود و آنها را اجرا کرد؟ هر تالش دیگری برای ایجاد گونه پروژه به فکر این« ریم»آید. آیا شمار می
باشد تا  همراه« ریم»گیری همه جانبه از تجارب منفی و مثبت یک مرکز انقالبی جهانی باید با درس

 . هم زندبهیک یا چند عضو با عدول از اساسنامه آن نتواند وحدتش را 

مارکسیستی نداشته  کافیست زیرا جای مهمی را در جنبش انقالبی به همین اجمال« سنتز نوین» اشاره به
 ند.متعدد قابل دسترسی اهای در سایت که اندخوبی و دقیق افشا نمودهبه آن را هایی مارکسیست نیز و




