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حزب ما در چند سال گذشته درگیر در مبارزات درونی بسیار مهم و غنی بوده است که در مرکز آن به رسمیت 

شناختن کمونیسم نوین )و باب آواکیان به عنوان تکامل دهندۀ آن( و بررسی انتقادی تئوری و پراتیک حزب 

که است  یقطه عطفی در  فرآیندن( 1394حزب )آذر . گزارش پلنوم نهم کمیته مرکزی قرار داشتدر پرتو آن 

( تحت 1395حقیقت )اردیبهشت نشریه  75شمارۀ بخش سیاسی  این گزارش پیشاپیش در   .هنوز ادامه دارد

برای انتشار  ای که پیش رو داریدمنتشر شد. گزیده«  منطقه و جهان تحلیل از اوضاع سیاسی ایران،»عنوان 

 ند باید داود را منتسب به جنبش کمونیستی میرد و جریانی که خهر ف به اعتقاد ما است. شده ویرایش بیرونی

بش کمونیستی و تقویت آن بررسی کرده و درگیر آن شود تا در زمینه بازسازی جناین مبارزۀ  خطی را 

 استثنایی و بزرگ هایفرصت گیریشکل مقطع در امروز که آن ویژه به. های مهم  صورت  بگیردراهگشایی

یسم نبریم و بازسازی جنبش کمونیستی بر اساس کموقالب کمونیستی در ایران به سر میانم یک انجا برای

 ترین عامل در پیروزی ما در استفاده از این فرصت بزرگ است.نوین مهمترین و تعیین کننده

 1397مهر  م(میته مرکزی حزب کمونیست ایران )م ل ک 
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 گزارش پلنوم نهم 

تغییرات مهم در خط سیاسی و  ،ای دیگر است که در مرکز آنگذر از یک دوره به دوره در شرایطحزب ما         

  ...الینفک از هر گسست و جهش استایدئولوژیک ما قرار دارد. این تغییرات، عدم تعادلی را در بردارد که بخشی 

 

 مرکزی حزب ۀپلنوم کمیت پنجحزب ما و سنتز نوین کمونیسم با نگاهی به الف( 

ندی مباحث مربوط به ضرورت نوسازی جنبش کمونیستی و جمعب (1386کمیتۀ مرکزی ) چهاراز زمان پلنوم 

یش از پیش، گذاشت بسوسیالیستی پیشین، بر پایه نظرات و خطی که رفیق آواکیان جلو می هاینقادانه از دو تجربه انقالب

کمونیسم آغاز  سند بسیار مهم (1387) در سال مرکزی حزب کمیته پنجو پلنوم  چهاربه میان آمد. در فاصله بین پلنوم 

 1( منتشر شد.سند مانیفست)از این به بعد  حزب کمونیست انقالبی آمریکا مانیفستی از ؛یک مرحلۀ نوین

سند  و نوین سنتز مورد در( 1387 اسفند – 2009)مارس  کمیته مرکزی حزب ما پنجمهمترین بحث پلنوم 

لنوم پ تکامل جنبش بین المللی کمونیستی بود. گزارش این مباحث برای آینده و ۀو اهمیت و نقش تعیین کنند مانیفست

 کند: مسئله را اینطور طرح می پنج

 

تر با که درگیر شدن بیشمسئله صرفا قبول یا عدم قبول خدمات باب آواکیان در این زمینه نیست. بل...

ای است که وی تا کنون انجام داده، فهمیدن بیشتر محتوی این سنتز نوین، جدل بیشتر برای وظیفه

لی قرارند: آیا جنبش کمونیستی بین المل کلیدی از این سواالتوضوح بیشتر و تکامل بیشتر آن است. 

روی جنبش ااساسی پیشواالت تا چه حد به سنیاز به ارائه سنتز نوینی دارد یا خیر؟ سنتز نوین آواکیان 

در  دهد؟ب پرولتری در سط  جهانی پاس  میالمللی برای شروع مرحله بعدی انقالکمونیستی بین

جلسات کمیته مرکزی و جلسات مشترک با رفقای دیگر جوانب مختلف این موضوع )از جمله مبارزه 

و در  ها و نظرات فرموله شدپرسش ،فتدو خطی که این حزب از سر گذراند( مورد بحث قرار گر

 ...ای سرشار از مبارزه و جدل بودا رفقای آر سی پی طرح شد که جلسهجلساتی مشترک ب

 

 تسند مانیفسنوین و حول  بر سر درک از سنتز مجادالت میان ما و رفقای حزب کمونیست انقالبی آمریکا )آر سی پی(

نبش قرار است برای جدر سندی که  این بود که سند مانیفستزد. یکی از انتقادات کمیته مرکزی حزب ما نسبت به دور می

 خطی یکی از کادرهای سابق آن به و انحراف« پی سی انقالب فرهنگی درون آر»مسالۀ المللی باشد طرح کمونیستی بین

                                                           
 .در دسترس است( revcom.us)و وبسایت حزب کمونیست انقالبی آمریکا ( cpimlm.comما )د در وبسایت حزب ترجمۀ فارسی این سن1
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 ا در این سند هیچ جمعبندی از ریمشد: چریک انتقاد دیگر تکمیل می ضرورتی ندارد. این ارزیابی ما با 2نام مایک ایالی

 داده نشده است.  3)جنبش انقالبی انترناسیونالیستی(

بینیم که چنین نبود. زیرا انحرافاتی تر میدرستی بودند. اما با نگاهی عمیق ها و انتقاداتها به ظاهر استداللاین

 ین به خطنالمللی بود. همانطور که نقد لرافات رایج در جنبش کمونیستی بینکه در خط مایک ایالی فشرده شده بود، انح

 ،ارددهم و هنوز اهمیتی جهانشمول داشت ، تدوین شده است چه باید کرد؟جنبش روسیه که در اثر او به در اکونومیستی 

میان  ۀرابطانحراف مربوط به « دف هیچ چیزجنبش همه چیز، ه»نقد خط ایالی نیز چنین مقامی را دارد. خط بورژواییِ 

ه، این مبارز اهمیت جهانشمول است. به این معنا، در این خط و مبارزه خطی فشرده است و دارای مبارزات امروز و هدف

های دیگر همچون معضالت جنبش انقالبی انترناسیونالیستی )ریم( و غیره است. در واقع راهنمای مهمی برای بررسی عرصه

 های خودش بود.ه در دیدگاهوجود گرایشات مشاب ۀمرکزی ما به این مبارزه، نشان عدم توجه کمیته

کند و روی نکات مهمی ن در رابطه با کمونیسم تاکید میگزارش پلنوم پنجم بر اهمیت دامن زدن به مباحث کال

 :گویدگذارد و میانگشت می

 

در دور آتی دامن زدن به بحث حول این مباحث یکی از وظایف دائمی ما خواهد بود. حزب ما برای 

کمونیستی نیاز دارد بیش از هر زمانی به مباحث کالنی که در رابطه با کمونیسم در نوسازی جنبش 

حیاتی است و بدون  ،زیرا امروزه داشتن دید کمونیستی از کمونیسم جهان امروز طرح است بپردازد.

ادامه  ،تر، عمیقتر و صحیحتر بیان کندکه واقعیات عینی را همه جانبه یک سنتز جدید از کمونیسم

م کمونیسکه  سواالتی به این یحیات جنبش کمونیستی زیر سوال است. به یک کالم پاسخگو

گویند؟ و چگونه ساله خویش چه می 150در ارتباط با تجارب   ها کیانند؟چیست؟ کمونیست

ویج محور تبلیغ و تر ... باید در های کمونیستی باشندنقالبخواهند پیشاهنگ مرحله بعدی امی

قرار گیرد. اهمیت سنتز نوین در این است که دیدی کمونیستی از جنبش کمونیستی و  ستی ماکمونی

فلسفی، سیاسی و اقتصادی( جلو  چگونگی تکامل آن و نقاط قوت و ضعف آن را )در حیطه های

ای هتر از جامعه سوسیالیستی و پویشتر و همه جانبهدرکی روشنگذارد. در مرکز این سنتز نوین می

ز و شوروی است. سنت رار دارد. درکی که متکی بر دو پراتیک  بزرگ جامعه سوسیالیستی در چینآن ق

یاید( را جلو د به نظر اولیه بای ماتریالیستی دیالکتیکی جمع بستی تعیین کننده )هر چننوین به شیوه

 سازمانگذارد. بدون جلو گذاشتن درکی علمی از کمونیسم و مختصات آن در قرن بیست و یکم، می

  .ای به بعد موکول کردتوان تحت هیچ بهانهتری میسر نیست. این وظیفه را نمیدادن انقالب پرول

 

با مسائل کالنی که گزارش پلنوم « جنبش همه چیز، هدف هیچ چیز»اما مختصات خط غلطِ  د،مهم هستن نکات باال ۀکلی

 یس اسی و ایدئولوژیک جدی در درون آراز انحرافات سی مانیفستفشارد، مرتبط است. سند ها پای میبر اهمیت آن پنج

ن گویی چنی .گذاردته مرکزی ما این امر را مسکوت میپلنوم کمی اما ،کند تا دیگران هم هوشیار شوندپی مدل سازی می

                                                           
2 Mike Ely 

3 Revolutionary Internationalist Movement (RIM) 
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ا ی ینوین آر سنتز»پی بر سر این که  سیر د توجه کرد که مبارزه دو خط در آمعضلی در حزب ما موضوعیت ندارد! بای

ن آن، در کنش ما با جهان خارج نقش تعیی سربلند نکرد. بلکه در این چالش فشرده شد که آیا کمونیسم و سنتزنوینِ« نه!

برای  دارد. همانطور کهها نها و جنبشنش ما با تودهاست و ربطی به ک« تبلیغ و ترویج در نشریه»کننده دارد یا صرفا برای 

 شکرد و جنباید حول مطالبات اقتصادی حرکت می، جنبش کارگری بآغاز قرن بیستم ایدر سال های روسیهاکونومیست

 رد. ککشید و حول آن سازماندهی میوقتی دیگر هدف کمونیسم را پیش میهم در جایی دیگر و شاید  4سوسیال دموکراسی

جمعبندی از  و با 88زش ( پس از پشت سرگذاشتن خی2010فوریه  -1388پلنوم ششم کمیته مرکزی )اسفند 

های حزب ما در رویارویی با چنان اوضاعی، بار دیگر ضرورت و اهمیت به میدان آوردن خط و رهبری کمونیستی قوت و ضعف

نقادانه  (1380)اردیبهشت موسس حزب در کنگرۀ را در پرتو سنتز نوین کمونیسم مورد بحث قرار داد. در این پلنوم، برنامه 

اگر از آن جوانب نادرست خط و تفکر و متدمان که در برنامه حزب منعکس شده گسست بررسی شد. پلنوم تاکید کرد 

ند و کوز یافته، حزب ما را هم تهدید مینکنیم، آن دو گرایش انحرافیِ اصلی که امروز در جنبش بین المللی کمونیستی بر

 تر نظرات حزببر انتشار هر چه سریعبر این پایه پلنوم ششم قراری صادر کرد مبنی  5موجب تغییر خصلت آن خواهد شد.

ز ، دفاع انوین المللی کمونیستی که شامل موضوعات زیر بود: ضرورت ارایه سنتزای جنبش بیندر مورد مباحث پایه

، مفهوم طبقه، حزب و دولت ؟قرن بیستم، کمونیسم علم است یا ایدئولوژی های کمونیستیانقالب اول دستاوردهای موج

 .ریادیکتاتوری پرولتا

ایِ مربوط به اهمیت و جایگاه سنتز نوین کمونیسم به ظاهر اختالفی ه مرکزی، در رابطه با مباحث پایهدر کمیت

 نبود و در حزب هم به طور کلی مخالفتی سربلند نکرد. واض  است که در طول رسیدن به این موضع، ناروشنی و بحث و

 توانانند این که آیا سنتز نوین را میشد. مها پیش گذاشته میحثهای جدی در این بهای زیادی موجود بود و سوالجدل

آیا سنتز  ؟شالوده برای اتحاد جنبش کمونیستی جلو گذاشت ۀتوان به مثابآیا سنتز نوین را می ؟با کار مارکس قیاس کرد

بود و موجب  و غیره. هرچند بحث و جدل موجود ؟های گوناگون مرتبط با علم کمونیسم را تکامل داده استنوین جنبه

ستی در سهای مذکور تناسبی با این واقعیت عینی که سنتزنوین به واقع گشد اما مباحث و جدلوضوح و عمق بیشتر می

 است، نداشتند.     کمونیسم و تکامل کیفی آن

 اجزاء مهم سنتز نوین جلو گذاشت. های کلی وی  و تشری  جنبهدر همین دوره باب آواکیان اسناد جدیدی در توض

ی های مختلف، جمعبند)مانند نقد برنامه حزب در زمینه ترین مسائل خطیز لحاظ تمرکز به روی برخی از مهمپلنوم ششم ا

، ضرورت عاجل به میدان آوردن خط و برنامه و آلترناتیو 88ای سال و ضعف دخالتگری ما در جنبش توده از نقاط قوت

ین پلنوم، ه پس از اها بود. چند ماصحنه هستند( از پر بارترین پلنومبرابر خطوط و آلترناتیوهای دیگر که در کمونیستی در 

کمونیسم بر سر دو راهی؛ پژمردگی یا شکوفایی! خطاب به مهمی منتشر کرد. این سند که عنوان  رهبری ما سند

                                                           
شناخته می شد که لنین بعدها با خیانت اکثریت احزاب جنبش کمونیستی آن زمان و تبدیل این احزاب به احزاب سوسیال دموکراسی مان لنین، جنبش کمونیستی به نام در ز4

 .حکومتی، نام این جنبش را به جنبش کمونیستی تغییر داد

 .در مورد این دو گرایش در ادامۀ همین نوشته صحبت خواهد شد5 
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رغم اهمیتش، درون منتشر شد. این سند علی 1389 تیر 49د در نشریه حقیقت شماره را دار همه کمونیست های ایران

کمونیسم بر سر دو »حزب به طور عمیق مورد بحث و یا نقد قرار نگرفت و به آن اعتنای درخوری نشد. گویی، اضطرار 

دو معضل جدی و خطرناک بود  ۀنشان مساله، السویه است. اما اینعلی «های ایرانبه همه کمونیست»و فرا خوان  «راهی

یا تفرعن به این   - 2نگ انداختن در برابر شرایط موجود و رخوت نظری و عملی و لُ - 1کرد: حزب ما را تهدید می که

. این سند مهم در عین حال سند خاصی بود. حزب کمونیست «انددانیم و مخاطب بقیهاینها را خودمان می»شکل که ما 

پسا »راست و رویزیونیستی به این سند حمله کرد و حزب ما را  ۀزاویسند شد و از  مائوئیست افغانستان متوجه اهمیت این

 خواند. «مارکسیست

 المللی کمونیستی، خصلت این بحران و ضرورتفشرده درک ما از بحران جنبش بین این سند به طور موجز و 

نه از تئوری و پراتیک اهمیت خاصی داشت. سند، بررسی نقادا گذارد و از این نظرنوسازی جنبش کمونیستی را جلو می

دهد دهد و به درستی هشدار می( را در مرکز این نوسازی قرار میدیکتاتوری پرولتاریا )در کشورهای سوسیالیستی پیشین

ئت رها بر این بحران فائق نیایند به ج. بحران بود و نبود! اگر کمونیستما با بحرانی عمیق و همه جانبه روبرو هستیم»که: 

 .«صفحه روزگار حذف خواهد شد.... جنبش کمونیستی حداقل برای مدتی طوالنی ازتوان گفت می

 انقالبات تهیه شده بود، بر دستاوردهای موج اول سند مانیفستترین جوانبش با اتکا به این سند که در مهم

کند که می ند. اعالمافکوسط مارکس و لنین و مائو پرتو میهای تئوریک و تکامالت کمونیسم تسوسیالیستی و راهگشایی

ی جدید آغاز از مرگ مائو به پایان رسید و دورهموج اول با سرنگونی دولت دیکتاتوری پرولتاریا در چین سوسیالیستی پس ا

تجارب عمدتا مثبت گذشته و  ۀنوینی که بر شالود ۀچوبه تئوریکی نوین است. چارچوبشده و این دور جدید نیازمند چار

ند مرزبندی اکه در جنبش کمونیستی سربلند کردهگرفته است. سند به درستی با دو گرایش غلط  نقد کمبودهای آن قرار

امل ست و جا برای بسط و تکبا گرایش دگماتیستی و مذهب گونه که مارکسیسم برایش شریعت جامد ا ند: از یک طرفمی 

 با گرایش خط بطالن کشیدن بر تجارب دیگرو از طرف  ،مائوئیست-حزب کمونیست افغانستان یا ندارد مانند نمونه آژیت

و  18های بورژوایی قرن های انقالبلئای و چین و موعظۀ رجعت به ایدهانقالبات سوسیالیستی قرن بیستم در شورو

 ی مانند نمونه حزب کمونیست نپال...یدمکراسی بورژو

اما گرایشی در آن وجود دارد که با  شودوریک آواکیان به رسمیت شناخته میخدمات تئ ن سنددر ای علیرغم اینکه

ین مورد حتاطانه در اشود و التقاطی و متکاملی در علم کمونیسم صحبت نمی قطعیت از سنتز نوین به عنوان یک گسست

ه های درست، تبدیل برا با وجود تحلیل بر سر دو راهیشود. این عدم روشنایی نظری و قطعیت سیاسی، سند نظر داده می

 خوانیم:در این سند می کند.میسر سندی گیج

های تئوریک گذشته، یک واقعیت عینی است که باب آواکیان رهبر حزب عدم کفایت چارچوبه

ی . تشخیص این معضل نیمکند به آن پاس  دهدتالش میکمونیست انقالبی آمریکا آن را درک کرده و 

رهبران کمونیست در جهان امروز است باب آواکیان جزو معدود از آزادی و حل آن نیمی دیگر است. 

سنتز نوین از علم کمونیسم پاس  داده و در حال  یۀستماتیک و پیگیرانه به ضرورت اراطور سیه که ب

ار راو نه تنها دستاوردهای کسب شده از زمان مارکس تا کنون را مورد بررسی و دفاع ق ست.ا تکامل آن

بی از انکند بلکه جوشان ثابت شده پافشاری میدرستی ای کمونیسم کهداده و بر اهداف و اصول پایه
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شان ثابت شده و یا اینکه دیگر بکار بستنی نیستند عمیقا مورد نقد قرار داده این تجارب را که نادرستی

 وانبتر قرار داده است و در را به روی تکامل آن در جتر و صحی علمی ۀو کمونیسم را بر پایه شالود

تری برای انقالب کمونیستی فراهم کرده تئوریک محکم ۀها پایاین تالش ۀاست. همگوناگون باز کرده 

 تری از کمونیسم دستو صحی  ترمونیست باقی بماند و به درک علمیامروزه هر کسی بخواهد کاست. 

ات در اصل گزارش پلنوم سابق نبود و در )تاکید....« یابد، باید با نظرات وی آشنا و با آن درگیر شود

 (اند.اضافه شده این سند

 

 تری قرار داده است و در حالتر و صحی کیان، کمونیسم را بر شالوده علمیشود که آوادر این تحلیل از یک سو گفته می

هان در ج جزو معدود رهبران کمونیست»شود باب آواکیان از سوی دیگر گفته می .است یدرست ، که نکتۀستا تکامل آن

 پیگیرانه به ضرورت ارائه سنتز نوین از علم کمونیسم پاس  داده و در حال تکامل آن سیستماتیک و طوره امروز است که ب

ر و تمونیست باقی بماند و به درک علمیهر کسی بخواهد ک امروزه»شود: می و صحت ندارد و اضافه که غلط است ،«ستا

  .«رگیر شود...تری از کمونیسم دست یابد، باید با نظرات وی آشنا و با آن دصحی 

است که سیستماتیک و پیگیرانه به ضرورتِ ارائه  معدود رهبران کمونیست»اکیان جزو متاسفانه این گزاره که آو

 ارزیابی باید به طور جدیواقعیت ندارد. در مقابل این نوع  «اندپاس  داده و در حال تکامل آنسنتز نوین از علم کمونیسم 

انند؟ کی« اندو در حال تکامل علم کمونیسمکه به این ضرورت پی برده   رهبران کمونیستمعدود »شد: آن دیگر سوال می

 اند تا ما به ارزیابی از آنها هم بنشینیم؟و چه کرده

 به شکست پرولتاریا در این واقعیت دارد که نظریه پردازان دیگری در این جهان هستند که درگیر سواالت مربوط

لمللی اهای جنبش بینو در مواجه با شکست و کاستی ،هبر کمونیستو نه ر تئوریسینندبیشتر  که اندقرن گذشته

لف در ایشات مختسیاسی بزرگ، گر ۀسئله این است که مانند هر واقعم اند. اماهایی را نیز تبیین کردهکمونیستی، پروژه

ین گرایشات فارغ از این که تبیین های خود از بحران و رویکردهای خود نسبت به آن هستند و احال پردازش تحلیل

کنندگانش چه ادعایی دارند و آرزومند گذاشتن چه عنوانی بر خود هستند، به طور عینی دارای ماهیت طبقاتی مشخصی 

ل تحلیتبیین و  فقط باب آواکیانبورژوایی دارند. در این میان شان اغلب ماهیتی بورژوایی و خردههستند و پروژه های

ی ائوریک صحی  بازتاب دهد و بر پایههای آن داده است و توانسته است آن را با تجریدهای تبحران و ریشهصحی   از این 

ر از پیش، ثابت کند که راه تغییر انقالبی این جهان از طریق انقالب کمونیستی است. در نتیجه فارغ از تتر و صحی علمی

به طور عینی تبدیل به خط تمایز میان مارکسیسم و رویزیونیسم م این که ما چه چیزی را دوست داریم، سنتزنوین کمونیس

  .شده است

جمعنبدی صحی  از بحران کمونیسم و جنبش کمونیستی با متد دیالکتیکی ماتریالیستی و رویکردی علمی، 

م ه جمعبندی صحی  از قوت و کمبودهای تجارب گذشته و ارائه سنتزی از کلیت تئوری و پراتیک جنبش کمونیستی که

اند نتوانسته« یگران و یا معدود کساند»تداوم دستاوردهای گذشته است و هم گسست از جوانب غلط درجه دوم آن را 

« جدید»را در ظاهر  ۀ دگماتیستی یا انحالل طلبانههای کهندیگر جملگی در نهایت همان راه« نمعدود کسا»صورت دهند. 

یز ها نکه باب آواکیان از آناند های پراکنده صحی  هم داشتهها ایدهبرخی از آناند. هرچند که بندی کرده و ارائه دادهبسته
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سم یاما باب آواکیان تنها رهبر کمونیست در جهان کنونی است که توانسته است یک سنتز نوین از کمونآموخته است. 

 ... . مارکس است کارل کارِهای کمونیستی ارایه دهد. و از این نظر کارش مشابه برای آغاز مرحله نوین انقالب

ی ااست. برای روشن شدن مسئله مقایسهنکات صحی  بسیار دارد اما التقاطی « کمونیسم بر سر دو راهی...»سند 

از درون زندان بیرون داد. « ژونیوس»ای را با نام مستعار جزوه 1915کمونیست آلمانی در سال بکنیم. روزا لوکزامبورگ 

ط و عملکرد رهبران حزب سوسیال دمکرات آلمان که به آمال کمونیستی پشت پا زده و پشت این جزوه نقدی است بر خ

در جنگ امپریالیستی، صف کشیدند. این جزوه علیه سوسیال شوینیسم، تسلیم طلبی، اپورتونیسم « بورژوازی خودی»سر 

 وسه ژونیجزو ۀدربارا در مقالۀ ن این جزوه رگذارد. لنیو ورشکستگی حزب سوسیال دمکرات آلمان، خطی صحی  جلو می

د و دفاع از کلیت یأییکی باالیی دارد. لنین در عین تکند. نقد لنین نه تنها صحی  است بلکه عمق دیالکتبه اختصار نقد می

ها و اشکاالت این مقاله را نقد کرده و التقاط نهفته در این در برابر جنگ امپریالیستی، کاستیموضع روزا لوگزامبورگ 

 مان در تحلیل از وضعیت جنبشبه این سند مهم کمیته مرکزی حزب کند. باید همین رویکرد را نسبتنوشته را روشن می

را « ودنگذشته بپَسماندۀ »یا « پیشاهنگ آینده»میان  کمونیستی داشته باشیم. از یک طرف بر سر دو راهی بودن، تضاد

با  ی  استو پاس  صحوین کمونیسم که پاس  به این وضعیت است شناسد و از سوی دیگر نسبت به سنتزنبه رسمیت می

 کند.کند و صرفا مورد به مورد قبول میتردید برخورد می

این التقاط، آثار خود را بر پراتیک ما هم داشت. یکی از علل ندیدن خطر آن، افتادن به گرایشِ خود به خودیِ   

ونه گرایش در عمل، این گ روند. اینرا میمنفصل کردن رابطۀ تئوری و پراتیک بود. گویی تئوری و پراتیک هر یک راه خود 

 تمندی میان هدف )انقالب کمونیستی( و فعالیزب، رابطۀ آگاهانه و نقشهرزاتی حهای مبایافت که در تدوین نقشهبروز می

شد. چنین گرایشی، تاریخا در جنبش کمونیستی نفوذ زیادی های مختلف، برقرار نمیو دخالتگری در اوضاع و در جنبش

 همراهی خواهد کرد وو در دوران سوسیالیسم هم چنین گرایشی ما را  تا پس از پیروزی انقالب کمونیستیداشته است. ح

مهم »در جمله مشهورش مفهوم سازی کرد:   6سیائو پیننواهد بود. جدا دیدن این دو را دِهمواره نیازمند مقابلۀ آگاهانه خ

خط  :دگفتنهای حزب کمونیست چین میرویزیونیست«. ن است که موش بگیردمهم آ ،نیست گربه سیاه است یا سفید

واندن و وری خبا تئنه کارگر  . به باورشانآوردشود و حاصلی به بار نمیی ما نان و آب نمیایدئولوژیک براصحی  سیاسی و 

زب ست ح، رهبران کمونی«گربه سیاه و سفید»تواند تولید را باال ببرد. در مقابلِ رویکرد نمیکه با کار کردن بحث سیاسی 

 نای عملیگذاشتند. معرا می« و تولید را باال ببریدرا پیش ببرید انقالب »دون، رویکرد تسه کمونیست چین به رهبری مائو

گیری در چارچوب ساختن جامعه سوسیالیستی این بود: توسعۀ اقتصادی چین با توسل به هر وسیله و طریقی، این دو جهت

رهایی که هدِف ایا بر مبنای معی --تکه عنصر عمده اش استثمار اس--داری ه توسل به معیارهای بازار سرمایهاز جمل

ونیستی مکن کردن تمایزات برجای مانده از جامعۀ پیشین و کمک به پیشروی انقالب ککرد: یعنی ریشهکمونیسم، دیکته می

، پراتیک کامال کردند و هر یک بر حسب هدفشانبینی را نمایندگی میدر واقع دو هدف و دو جهانراه در جهان. این دو 

ال توسعۀ بی خی گویندها میالقاء کنند که مائوئیستچنین خواستند می هاما رویزیونیست. اندکشیدمتفاوت را پیش می

                                                           

 .داری در چین را رهبری کردسرمایهو احیای  1976رهبر رویزیونیست حزب کمونیست چین که سرنگونی دولت سوسیالیستی را  در سال 6 
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! جدال بر سر این بود که آیا توسعۀ اقتصادی بر بستر ایجاد دگرگونی انقالبی بیشتر در روابط تولیدی و اجتماعی اقتصادی

 آید. است و مفید به نظر می مکن و عملیو افکار مردم باید جلو برود یا بر بستر آن چه در لحظه م

... هر پراتیک، پراتیک کدام هدف است و راهنمای آن تند. مسئله این است کهها دارای تئوری هسپراتیک ۀ... هم

 مرکزی ما هم هیچ وقت نگفته ۀپراتیک را باید جدا کرد! کمیت شنویم که تئوری واغلب از کسی نمیکدام تئوری است. 

ار مبارزۀ طبقاتی بسی صحنۀ کنند.ا مسایل خطی بسیار پیچیده عمل میرا باید جدا کرد. اماست که تئوری و پراتیک 

ی اههای حزب نگها از پراتیکهای پلنومای است. مثال به جمعبندینیازمند قطب نمای تئوریک پیشرفتهپیچیده است و 

الت زب و معضهای حبه پراتیک خطی کالنمسایل بینیم که به ندرت در پرتو ها میکنیم. با نگاهی به این جمعبندی

ها باید روش متفاوتی به کار برد و آگاهانه سوال کرد حالی که هنگام جمعبندی از پراتیکشود. در پراتیکی حزب نگاه می

تژی ها مربوط به کدام استراها و تاکتیکسیاستدر این یا آن پراتیک مشخص کدام تئوری کالن به کاربسته شده است و 

امروز، یعنی سرنگونی نظام سیاسی و اقتصادی/اجتماعی حاکم و به جای آن استقرار جامعه « ضرورت»به  است؟

ین اضرورت اگر  سوسیالیستی با هدفِ نهاییِ رسیدن به جامعه کمونیستی در تمام جهان، چگونه جواب داده شده است؟

 ر از آن. ما در پاس  به آن است و نه چیزی دیگر یا چیزی کمت آزادیاست، پس 

م و حکهسته مست»ای، رابطۀ وحدت اضداد گستردۀ تودهۀ به راه انداختن مقاومت و مبارزرابطۀ کار کمونیستی با 

کدیگر یک چیز نیستند اما به ی« االستیسیته»و « هسته مستحکم»است. « هسته مستحکم ۀاالستیسیته بسیار بر پای

هسته » ت کهاین اس یا تلویحاً هرگز نباید به خطی تن داد که صراحتاً پس کنند.ند و یکدیگر را مشروط و تعیین میاوابسته

ز موجود نیست زیرا هر کار خودش را. چنین چیزی در واقعیت هرگ« االستیسیته»کند و کار خودش را می« مستحکم

حکمی سته مستباید دید ماهیتِ سیاسی و در نتیجه ماهیت طبقاتیِ ه . پسمستحکمی است ۀای دارای هستاالستیسیته

 کند چیست. )االستیسیته( را رهبری می« گسترده»که حرکتی 

ولید ت های بورژوایی که مرتباًتوانیم با گرایشتیکی را به کار نبریم مطمئنا نمیاگر ما آگاهانه این روش دیالک

 مقابله کنیم.  گیرند،را به خود می« و پراتیک جای خود تئوری جای خود»هایی مانند شوند و از جمله شکلمی

ها مورد ها، اجزاء مهم ولی فرعی آنچارچوبی برای جمعبندی از پراتیک ها به جای تعیین چنیندر گزارش پلنوم

 ؟دج و سازماندهی بازی کننشریه چه نقشی را باید در تبلیغ و تروی ؟رند: تمرکز کارمان کجا باید باشدگیتوجه قرار می

بیرون  ...بستیم، نشریهبستیم یا نمیرا باید می... نشریه ؟چه باید باشد دوره هر در ایتوده–های تشکالت دموکراتیکپروژه

ریزی هها عناصر مهم از یک نقشها و بررسی. همۀ این سوال..منتشر شوند؟حزب  اصلیهای اید یا نیاید یا اینکه فقط نشریهبی

فیت سیاسی و ها با چه محتوا و کیتر قرار داد: این فعالیتا را باید در چارچوب و سوال کالناما اینه ،مبارزاتی هستند

ارکسیسم ماند یا برعکس به ترویج خدمت کرده« نیسم به مویی بند استکمو»اند، آیا به حل معضل ایدئولوژیک پیش رفته

اند کرده ، کمکبندی مساعد به حال آنبی که مورد نیاز است و ایجاد قطب؟ به تسریع اوضاع سیاسی به سمت انقالالتقاطی

 یا به درجا زدن در وضع موجود؟ 

شود یا به طور جدی سوال شود اما این سوال نمیطرف بر اهمیت سنتزنوین تاکید می در این گزارش، از یک 

های همان از جمله پروژهای گوناگون، چه تغییراتی را باید در پراتیکشود که با نگاه از بلندای سنتزنوین کمونیسمنمی

 ای و فراحزبی حزب به وجود آوریم. تشکالت توده
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تر کنیم مثال انقالب چین را بزنیم. انقالب دموکراتیک نوین چین به این دلیل هم مسئله را روشن برای این که باز

انقالب  هدفشکه  بود« نوین»، 18و  17در قرن  بورژواییِ اروپا علیه فئودالیسم های دموکراتیکنسبت به انقالب

پیشبرد آن را  ۀها و نحوهمین هدف، سیاست .اش استقرار کمونیسم در جهان بودسوسیالیستی در چین و هدف نهایی

و رهبران حزب کمونیست چین، در واقع  ءبسیاری از اعضاکرد. اما در این انقالب، تحت رهبری حزب کمونیست، تعیین می

و باز  مکن کردن فئودالیسریشهصرفا « انقالب»و « تغییر»از  هاافق آن بودند با گرایشات کمونیستی. زیراهایی دموکرات

 میان ۀاش منفصل کردن رابطورژوا دموکراتیک داشتند که مشخصهخط بآنان یک داری در چین بود. کردن راه سرمایه

ط در کمونیست را فقفه حزب وظی هاآن انقالب ضد فئودالی با هدف استقرار سوسیالیسم در چین و کمونیسم در جهان بود.

 ۀظیفدن انقالب دموکراتیک نوین وبه پیروزی رسان را به پیروزی برساند. البتهدیدند که انقالب دموکراتیک نوین این می

شن شان رودیدند و برایه آن را مستقل و قائم به ذات نمیها به هیچ وجاما مائوتسه دون و کمونیست بود حزب کمونیست

در تمام  ند.کتیک چین را تعیین میماهیت انقالب دموکرا ،سیالیستی و استقرار کمونیسم در جهانهدف انقالب سوبود که 

 .  ه میان این دو خط مبارزه بودطول عمر انقالب چین هموار

د توانند سربلند کننهمواره دو خط متفاوت می« ضرورت»انجام وظایف یا جواب به  بینیم که دربه این ترتیب می

مورد هدف )که بدون داشتن تئوری صحی  و علمی کمونیسم غیرقابل تعریف و تشخیص است( حتما راه را به و التقاط در 

 کند. داشتنآید که به هدف ما خدمت نمیند و از پراتیک نتایجی به بار میکبورژوایی در انجام وظایف باز می رویکرد

ا و هی و ایدئولوژیک صحی  در انجام آناجرای خط سیاسست از پافشاری بر ا رویکرد استراتژیک به انجام وظایف عبارت

 گم نکردن هدف.   

حل  به خودی خودمان هایهای مقابل پراتیکه اگر التقاط را برطرف کنیم چالشاین به معنای آن نیست ک 

با خطی التقاطی مان را هایکه اگر پراتیک استشود. اما به معنای آن انجام نمی خود به خودیشوند. هیچ کار مهمی می

ی ژروند و اتالف انرداشت. در بهترین حالت به هدر می پیش ببریم، مطمئنا در رسیدن به هدف، تاثیراتی منفی خواهند

چپ و وضع موجود منجر خواهند شد. به رایج غلط در جنبش  خطوطهای بد به تقویت محدودمان خواهد بود و در حالت

از آن  «کمونیسم بر سر دوراهی»به بدتر شدن وضعی که به عنوان  ،کسیسم التقاطیدر صورت تبلیغ و ترویج مار طور مثال

 شود.  ، منجر می«ونیسم به مویی بند استکم»نام برده ایم و یا 

 

 88در جنبش سال  نجمعبندی از دخالتگری ما

را ف»هایی که در پروژهتوان آن را های مهم حزب واض  است. به طور مثال میثیرات این التقاط بر برخی پراتیکأت

التقاطی متبلور در نشریه « مارکسیسم»خواندیم مشاهده کرد. یک نمونۀ آن می «دموکراتیک»یا به اصطالح « حزبی

انقالبی شبانه روزی اما فاقد  ، با وجود فعالیت88ی ما در جنبش گرکردیم. یا دخالتاست که منتشر می بذردانشجویی 

آلترناتیو ما در مقابل دولت موجود در تبلیغ و ترویج کتبی و شفاهی ما جایی نداشت! بدیل  بدیل یایک عنصر کلیدی بود: 

نی )انقالب کمونیستی( و با روش معی دارای هدف مشخص و تعریف شده است ما در مقابل دولت موجود، دولتی است که

همه را خواهیم میما »ن نیست که آاین به معنای . کندی اصول و ساختارهای مشخصی کار میآید و بر مبنابه وجود می

بدیل کیفیتا متفاوت با وضع موجود است و که این تنها  خواهیم گفتکه به همه  استاما به معنای آن « کمونیست کنیم
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 ه هیچخواهند در این راه ) و نغییر رادیکال در وضع موجود را میهمین قصد ما این است که همه کسانی را که واقعا ت برای

هایی که چنین انقالبی را در چشم انداز ندارند، ا مبارزات یا جنبشراه دیگری( رهبری کنیم و این به معنای آن نیست که ب

ه از کنیم بلکها، هدفمان را بایگانی نمینگام شرکت در این مبارزات و جنبششویم اما به معنای آن هست که همتحد نمی

این کار، کار کنیم و ری مینفوذ این هدف و راه )و نه هدف و راهی دیگر( استفاده حداکثامواج این مبارزات برای گسترش 

ر د)ارایه بدیل یا آلترناتیو( و « ایجابی»)نقد و نفی( و « لبیسَ»صحی  میان  ۀاین است رابط .ها استاصلی ما کمونیست

« جابیای»ها جای ن که در دیالکتیک میان اینهر زما. بنابراین موجود نیست« ایجابی»بدون « سلبی»زندگی واقعی، هیچ 

 ۀما توسط برنام« سلبی»و انرژی  شودبورژوازی پر می« ایجابی»و افق « ایجابی» ۀلی بماند توسط برنامما خا از سوی

 شود.  بورژوازی بلعیده می« ایجابی»

تی دو پلنوم به درس، دو پلنوم )هفتم و هشتم( کمیته مرکزی برگزار شد. در هر «بر سر دوراهی»سند پس از انتشار 

ه د بود. آن چس مباحث قرار داشت. اما در تمام این پروسه مشکلی موجوأدر ر آن« ی بند بودنیبه مو» و مسئله کمونیسم

ا مبود. ا ی ما به عنوان کمونیستضرورت وجودمسئله مرگ و زندگی و در مورد  ،پردازدپرداخت و میسنتز نوین به آن می

 ...شودبه این صورت به آن برخورد نمی

ناموزونی در درک و اهمیت و به رسمیت شناختن سنتز نوین کمونیسم در حزب ما موجود بود. وجود ناموزونی به 

ازمان نیابد در خطی حول آن س ۀایشات خطی متفاوت که اگر مبارزخودی خود اشکالی ندارد. اما ناموزونی یعنی وجود گر

له مربوط ترین مسئادن یک مبارزه بر سر این حیاتیشوند. در چنین شرایطی، سازمان دمی گوناگون خطوطنهایت تبدیل به 

 و یافته انسازم و متمرکز طریقی به ،انقالبی هایکمونیست عنوان به ما وجودی علت به مربوط مسئله ، یعنیبه کمونیسم

 گذاشته اولویت در باید و داشت زیادی اهمیت خودش، هایدرک با و روش با خودش، برای مکان هر در و کس هر نه

در چین سوسیالیستی شورشی بود علیه گرایش قدرتمند درون « انقالب فرهنگی»کنیم که  فراموش نباید هرگز ما. شدمی

 سوسیالیسم.نمای ساختمان قطب ۀحزب کمونیست و دولت چین به کنار گذاشتن کمونیسم به مثاب

و رویکرد نوینی را در علم کمونیسم  روشدر برابر ما سواالت عمیقی مرتبط با خط قرار داشت: آیا سنتز نوین 

ارد را از نوع دیگر نیاز دکند؟ آیا چارچوب کلی را برای انقالبی که بشریت برای رسیدن به سازمان اجتماعی نمایندگی می

ست؟ از مسئله ا ای که مقابل روی مادر رو شدن با مسائل مهم و عدیده رد برای روگذاگذارد؟ آیا چارچوبی را میجلو می

ا...؟ آیا  ط زیست ت، از نابودی محیهتحت سلطملل کشورهای امپریالیستی تا تحت ستم، از انقالب در  لزنان تا مسئله مل

اشته حل دی بشریت، تحلیل و استراتژی و راهروتمام این مسائل مهم مربوط و مقابل  ۀدهد که دربارای ارائه میبرای ما پایه

 ن نخواهد بود؟ آیا اینرهایی بخشی در جها باشیم؟ آیا این اظهاریه آر سی پی درست است که بدون سنتز نوین، هیچ چیزِ

طریق ا از ند یککمونیسم یا از طریق سنتز نوین پیشرفت میهای عینی منطبق است که با واقعیت، سند مانیفستاظهاریه 

چه چیزی در این تجسم دوباره جدید است؟ و بسیاری مسائل دیگر. جواب  ؟گرد خواهد کردسازش با وضع موجود عقب

 محکم و مستدل.« آری»و نه یک  ها التقاطی استلبه این سوا« راهی کمونیسم بر سر دو»
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 درون آر سی پی و برخورد ما در مورد انقالب فرهنگی ب(

این در تحلیل از وضعیت ( و پی سی آردرون کمونیست انقالبی آمریکا ) 7مورد انقالب فرهنگیدر  مانیفستسند 

های رویزیونیستی در بود و نظرات و جهتگیری عمال دو حزب موجود :گویدمی 1990و  1980های در طول سالحزب 

 کردند و...حزب داشتند دست باال را پیدا می تمام سطوح

کند عینا و یک به یک در حزب ما هم موجود بود. اما مسئله پی بررسی می که آر سیتوان گفت اشکاالتی نمی

گیری گرایشات و شکلبه  که هایی که مستقل از ذهنیت ما موجودند(مادی یا عینی )پایههای پایهآن ست که ا مهم آن

« اییآمریک»ی یاهپدیدهکردند، را تعیین آن مختصات کمک کرده و سی پی  خطوط رویزیونیستی و رفرمیستی درون آر

ونیست وها و عناصر کمرا بر نیر انثیراتشأهای مختلف تد و به صورتندار)جامعیت جهانی( بلکه خصلت جهانشمول  ،ندنیست

ک اند که بر پایه ینیست از افرادی تشکیل شدهاحزاب کمو» همانطور که این سند می گوید:. رندگذاجهان می ۀدر هر گوش

ولی این افراد درون سیستم موجود زندگی و کار  شوند...وم و امکان انقالب دور هم جمع میپیشرو از لزدرک علمی و 

هایی شارکند و فتوانند و نباید باشند و از شرایطی که دنیای خارج تحمیل میها از باقی جهان جدا نیستند، نمیکنند. آنمی

ول مکه خصلت جهانشهای مادی شرح دقیقی از این پایه مانیفست سند «.آورد نه جدا هستند و نه مصون...که وارد می

 دهد:میدارند 

 

-، افول جنبش(1976)پس از مرگ مائوتسه دون در سال شکست دولت دیکتاتوری پرولتاریا در چین

مرگ »وقفه بورژوازی علیه کمونیسم و اعالم بیمیالدی، تاخت و تاز  70و  60های دهه های عظیم سال

حزب و حزبیت کمونیستی، رواج فردگرایی به ضرورتِ انکار، انحالل و تحریف  توسط آن،« کمونیسم

به طور علمی  اثبات شده، جای حزبیت، رواج آگنوستیسم در مورد اصول کمونیستی جا افتاده و 

ی ادادن کمونیسم و انقالب به آینده پذیر و مطلوب بودن انقالب و کمونیسم، احالهمسائلی مانند امکان

تفکر  ۀغلب .های جاریبا مبارزات و جنبشضروری، مطلوب و ممکن  این هدف دور و مرتبط نکردن

های اغلب جنبش ۀمقاومت در برابر ستم به جای سازماندهی جنبش برای انقالب )چیزی که مشخص

                                                           

آغاز  1966ل ادر چین کمونیست در زمان مائوتسه دون برگرفته شده است. انقالب فرهنگی در چین سوسیالیستی در س« انقالب فرهنگی پرولتاریایی»واژۀ انقالب فرهنگی از 7 

ن کمرنگ لیستی چیگیری حزب کمونیست چین و دولت سوسیاخواست هدف کمونیسم را که در جهتشد و مینیزخوانده  می« انقالب در انقالب»شد. شورشی انقالبی بود که 

ونیسم، یتمایز میان مارکسیسم و رویزو دهقان و روشنفکر چین کند تا  گرزنده کند و این هدف و ضرورت و محتوای آن را تبدیل به آگاهی صدها میلیون کار شده و در حال مرگ بود را

نیسم در جهان یا وادامه سوسیالیسم به سوی هدف کم»در مبارزۀ طبقاتی که در جامعه سوسیالیستی به شکل درک کنند و با تکیه بر این آگاهی را  داریمیان سوسیالیسم و سرمایه

چین و  داری بود که در حزب کمونیستسرنگون کردن رهروان سرمایه« قالبانقالب در ان»یابد، نقش فعال و آگاهانه بازی کنند. آماج این جریان می« ریدارجعت به سرمایه

ماندهی خود را در حزب کند و مقرهای فراز بطن جامعه سوسیالیستی رشد می قدرت گرفته بودند. در این انقالب مائوتسه دون هشدار دارد، بورژوازی نوینیدولت چین 

توانست مانع قالب فرهنگی نحیاء کند. متاسفانه انداری را در چین ا لتاریا را  سرنگون کرده و سرمایهتواند دیکتاتوری پرواین بورژوازی نوین، به سادگی می سازد. وکمونیست می

 .ستتحت رهبری مائوتسه دون ا« انقالب در انقالب»پی وامدار این در آر سی « انقالب فرهنگی»بارت رخداد که یک شکست تاریخی جهانی برای بشریت بود را بگیرد. ع از این
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و ستایشگر دمکراسی بورژوازی  18سیاسی اجتماعی و طبقاتی در سراسر جهان است( و بازگشت به قرن 

ر ونیستی. بر بستدن )با یدک کشیدن عنوان کمونیسم( در میان نیروهای منتسب به جنبش کمش

های انقالبی و جایگزین شدن رفرم به جای ین آمدن افقیسری و روحیه باختگی، پاچنین وضعیتی گیج

جنبش »گرایی، سیاست هویتی. تفکر و عملکرد غلط بر اساس انقالب. رواج پست مدرنیسم، نسبیت

آنچه الزم است، ممکن است و آنچه ممکن » ۀگیری جبرگرایانو جهت« چیز، هدف نهایی هیچ چیز ههم

 و... «است همان چیزی است که در حال انجامش هستیم
 

ند. کنو عملکردها غلبه پیدا می اذهاناند که در شرایط افت و شکست و تهاجم بورژوازی، بر هایی عمومیپدیده تماماً  اینها

 نتزرغم این که سالمللی است و علیبارزه عظیم در جنبش کمونیستی بینیک م« چرا شکست خوردیم»این که جواب به 

چرا شکست  پس اگر حق داشتیم»دایمی است. موضوعی آن مورد نوین جواب صحی  را به آن داده است اما کنکاش در 

د، اش کراب داریم، ولی برای جواب باید مرتب کنکما برای این چیزها جو»گوید: یدی رایج است. آواکیان میترد« خوردیم

کند شاره میهم اای منکته به مانیفستسند  «.ماتریالیسم دیالکتیک رجوع کرد به باید. بود علمی و باید به کنکاش ادامه داد

 : داد زیرا گرایشی بسیاری رایج استدار یار بود و هشهشباید نسبت به آن ا که مرتب

 

که در حزب ما هواخواه پیدا کرده بود این بود که  ...«رویزیونیستی ۀبست»یکی دیگر از عناصر کلیدی 

ه و پیگیرانه برای تغییر جهان ب که باید مداوماً ...نوان یک جهتگیری واقعی و انقالبیکمونیسم را به ع

. دانستنمی، ه برایش مبارزه کنندوند و فعاالنتوانند و باید به آن متقاعد بشردم میهای مو توده بردکار 

 «آلترناتیو سبک زندگی»این  ...«سبک زندگی آلترناتیو»به یک شده بود  داده تقلیل کمونیسم عکس بر

زه به آن مشغول دویدن از این مبار که خود و دیگران را شدیداًگرفت شکل را به خود میاین گاهی 

گرفت که مثال ما به اصطالح متشکری به خود می گماتیسم از خودها شکل دمبارزه کنند. بعضی وقت

کمونیست هستیم و یک دانش خاصی از تاری  داریم و یک سری معیارها داریم )که حتا اگر سعی 

 (...توانیم توده ها را به آن متقاعد کنیمکنیم نمی

 

موجود حزبِ خودِ ما  آیا از این تردیدها و یا اشکاالت در در این پرتو سواالتی را برای خودمان طرح کنیم: حال بیایید

خود  ست که این تردیدها در عملا د. مسئله اینونشها به صورت شسته رفته بیان می؟ مسئله این نیست که نظریهیستن

و عدم طرح آن در  ایانقالب و کمونیسم با کار توده مرتبط نکردن افق و هدف و راهبه طور مثال در رسانند. را به ظهور می

جنبش همه چیز هدف نهایی » گرایش غلطِهای مهمی از که جنبه 88ت میان ما هنگام خیزش در گرایشا ؛ایمبارزات توده

یته الستیسمستحکم و ا ۀهست»میان  ۀدر رابط ای؛رهبری کنندۀ حزب در تشکالت توده حذف نقشدر  ؛را در بر داشت« هیچ

 ها باید در شرایط غیرانقالبی به کار انقالبی بپردازند ودر فهم عمیق اینکه چرا کمونیست ؛«مستحکم ۀهست ۀبسیار بر پای

 «. سبک زندگی آلترناتیو»در تقلیل دادن کمونیسم به  ؛معنای آن چیست و چگونه باید این کار را انجام داد

له مسئو  ا خصلت نسبی دارندهآن ۀهم .کنیممومی طرح میعضل عبه عنوان یک مکلیۀ این اشکاالت را  در اینجا

 «گفتم من اینو از اول»هایی مانند اظهاریهیکی درست گفته یکی نادرست.  ،این نیست که جایی بهتر عمل شده جایی بدتر



 

15 
 

ل م( گزارش پلنوم نهم حزب کمونیست ایران )م  

اروی جانبه است که رویجدی و همهبحث بر سر یک کلیت و ضرورت یک خانه تکانی  را حتا نباید مطرح کرد. و از این قبیل

 دارد.شت و ما قرار دا

کم گرفت. ترجمه کردن، جلسات را نباید دست  مانیفستسند « انقالب فرهنگی»کم توجهی نسبت به بخش 

 ۀاند که باید در دورتز نوین را چاپ و پخش کردن و... همه اقدامات مهم و درستای و جمعی گذاشتن، جزوات سنحوزه

دامن زدن به مبارزه و جدلی رهبری شده و درگیر کردن سطوح  ها جایداشته باشند. اما هیچ یک از این آتی جهشی کیفی

های فکری حزب، برای ارتقای تر کردن درک و پایهبه حزب را برای باال بردن و عمیقهای نزدیکتر مختلف حزب و الیه

  ..گیرد.حاد سیاسی و ایدئولوژیک را نمیکیفیت کمونیستی حزب و برای رسیدن به سطحی باالتر از ات

 

  و مبارزۀ دو خط مبارزات درونی

خط در درون حزب، یک اصل کمونیستی است برای ممانعت از بورژوا شدن یک حزب  دامن زدن به مبارزه بر سر

 ربه طو ؟.کنیمبه این معنی که چه می ای آن ینی و روش ما و به کاربست برنامهبخط  بیانی است از جهان 8کمونیست.

حل( با این دو موضوع )مشکل و راه در مورد باشد. آگاهی افرادحل کدام است؟ میراه خالصه خط شامل مشکل چیست و

اما بیشتر و مهمتر از  .رودبندی آن و غیره باال می آموختن خط، به کار بستن آن برای تغییر جهان، مناقشه با آن و طراز

 رود. باال می خطوطمبارزه میان  آن از طریق
درک درست از علم انقالب  ۀاز اشکاالت و اشتباهات بر پای پاالیش خطمانخطی، هدف از این مبارزات امروزه 

مان ایهداده است. پاالیش خط از اشتباهات شامل وارسی پراتیکبه دست کمونیستی است که آواکیان سنتز نوین آن را 

 یبه این معنا. مبارزات خطی بخش مهم عملیکی کردن حرف و . و به کاربست صحی  خط صحی  در پراتیک نیز هست

از رویکرد وارسی و بازرسی دایم تئوری و پراتیک است؛ بخش مهمی از رویکردِ بسیار انقالبِی قانع نبودن به وضع موجود 

ا هر حداکثر توان به دیواره محدودیتکنیم، آیا ددرست داریم حرکت می کلیت حزب و هر بخش خاص آن است که آیا واقعاً

ه وضع موجود همواره روحیه دهیم. داشتن خط التقاطی و قانع بودن بتوان و باید، انجام میآوریم و کاری را که میشار میف

 کند که کامال با ماهیت انقالب در تضاد است. کاری و انفعال تولید میمحافظه

و زندگی نوینی در حزب بر  های حزب باید اتحادی مستحکم، تحرکرزات درونی همراه با دیگر فعالیتاین مبا

ری کند گد، با خط انقالبی در اوضاع دخالتاساس خط صحی  ایجاد کند تا حزبمان بتواند با تمام قوا وظایفش را پیش ببر

اوضاع به سمت انقالبی که مورد نیاز است )و  بدون خط صحی  ما هرگز قادر به تسریعو فرآیند انقالب را تسریع کند. زیرا 

 و رساندن آن به فرجام پیروزمند نخواهیم شد. «(انقالبی»نه هر نوع 

                                                           

مائوتسه دون مفهوم سازی کرد اما از زمان مارکس و انگلس در جنبش کمونیستی، وجود داشت. در واقع  درون حزب کمونیست را برای اولین بار« مبارزۀ دو خط»ضرورت 8 

ری اند با تاثیرات فکمستقیما مبارزه کنند مجبور بوده شان بیش از آنکه با خود بورژوازیگویند در طول زندگی مبارزاتییکی از اظهارات مشهور خود می مارکس و انگلس در

 دانند مبارزه کنند.ان کسانی که خود را سوسیالیست میدر میبورژوازی 
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ل م( گزارش پلنوم نهم حزب کمونیست ایران )م  

نمای روشن در این مبارزات الزم است مبارزات خطی و برای داشتن یک قطببرای درک اهمیت بسیار زیاد این  

 وید: گکید میأکند توجه ویژه کنیم. آواکیان با تمبارزات خطی طرح می به نکاتی که رفیق آواکیان در رابطه با خط و

مخالف است. البته  خطوطحل، مقایسه کردن فتن آگاهی ما در مورد مشکل و راههای باال ر...یکی از راه

در صورتی که  این کار در سط  باال انجام بگیرد و نگاه ما را بر روی مسایل بزرگ تمرکز دهد. و نه 

ایعه با فرهنگ رایج شاینکه بر سر جزییات فرعی و بدتر از همه بر سر مسایل حقیر شخصی باشد )که 

اغلب اتفاق می افتد(. وقتی شما دو نقطه نظر  --احساس افروزی آتشی و بی ارز – سازی و تابلویدیسم

بینید، به خصوص اگر این کار به طریقه ای اصولی کنند میف را که با هم برخورد مییا دو خط مخال

وه مقابل و رد آن و یا تالش برای رد آن انجام شود و افراد در واقع به دنبال محتوای حرف فرد یا گر

در غیر این صورت ممکن نیست.  کند کهتقابلی آن چنان به آموزش کمک می باشند، مواجهه با چنین

ها معرفی کرد؛ و های معینی را به آدمتوان ایدهیاتی در یادگیری است. بدون آن میعنصری ح این

قایسه کنند و به این ترتیب بسیار بیاموزند اما عالوه بر آن و ها را با واقعیت متوانند این ایدهها میآن

قطه نها بر جوانب اساسی این قطه نظرات مخالف و وقتی که پلمیکحتا بیشتر از آن از طریق برخورد ن

 9 توانند بیاموزند.نظرات مخالف متمرکز است، می
 

 گوید: وی در مورد اهمیت خط می

ها را به دعواهای های سکتاریستی نیستند و نباید آندعوا مخالف صرفاً خطوطِو تنش میان  خطوط

ه باید های شخصی تقلیل داد. بلکنباید به دعواهای شخصی یا شکایت سکتاریستی تقلیل داد و مطمئناً 

کنید، در مورد جهان چه کرد که شما جهان را چگونه درک میآن را بر روی این مسئله متمرکز 

گوید که نیاز به انجام چه کاری هست. اگر به مسایل در این درک و فهم به شما میفهمید و این می

 توانند ببینند که هر خط به کجاها را ببینند و میتوانند تفاوتباال برخورد شود آنگاه افراد می سط 

 کنند باید جهانی هستند، برای کسانی که احساس میشود و این امر برای کسانی که جدیمنتهی م

کند که بتوانند این مسایل را سره تر فراهم میای بسیار غنیکنند و آن را تغییر دهند، شالودهرا درک 

ه توانند بلکه باید همراه با آنان در این پروسهتری برسند. البته به تنهایی نمیناسره کنند و به درک ب

 )همان( و در سره ناسره کردن درگیر شد.

 

 

 

 

                                                           
ف ز؛ وقتی آدم ها به مزخرها؛ فرهنگ، اصول و استانداردهای مورد نیاهای: اهمیت خط و پلمیکمصاحبه با بروکس(. بخش) نوع بشر نیاز به انقالب و سنتزنوین دارد آواکیان.9

 مشخصات این جزوه  عبارت است:  .ای تیز و اصولیزهمبار افتند باید به آنان نهیب زد: نیاز بهگویی می

Avakian, Bob (2012) WHAT HUMANITY NEEDS Revolution, and the New Synthesis of Communism .An interview with Bob 

Avakian.– October 1, 2012 . RCP Publications 
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ل م( گزارش پلنوم نهم حزب کمونیست ایران )م  

 

  یدرونسبک کار در مبارزات 

حول  ،های جنبش مائوئیستی است باید رعایت شود و در موارد نقضکه از سنت 10«نهسه سه آری و »سبک کارِ 

 پیش بردنشود. یعنی ، های جنبش کمونیستیسبک کار سنتی صحی  در پلمیک .آن مبارزه ایدئولوژیک صورت گیرد

  ت.باید رعای ،بر پایه اسناد و مستندبحث و مبارزه 

به  و زننداز رفقای دیگر و حزب را دامن می د و احساسات انزجارنکناحترامی میرفقایی که به رفقای دیگر بیبه 

کنند، انتقاد کرده و اصالح سبک کار را شکنی میتفرقه افکنی و روحیه ،جای روشن کردن خط خود در مقابل خطی دیگر

 ست که از مبارزه کنار برود.تقاضا خواهیم کرد و در صورت ادامه، از وی خواهیم خوا

باید رعایت شود و هرگونه تخطی مانند درز دادن  اکیداً سبک کار حفظ دیوار اطالعاتی و امنیتی علیه دشمن

گی همیشهای باالتر گزارش داده شود. طبق سنت های رسمی هر فرد باید به ارگانمبارزات درونی به بیرون از حوزه اطالعات

دی ها جزمینه بدهند. تخطی در این زمینه ها به توده ها اتکاء کنند و تعلیمات الزمه را در اینینهرفقای مسئول در این زم

کنیم و همه رفقا باید چنین رویکردی داشته نه نقد و مخالفت خطی را تشویق میدر این چارچوب هرگو د.تلقی خواهد ش

 .های پیش برد انقالب بشوندمناظره بر سر خط حزب و نقشهحث و باشند و امیدواریم که همه رفقا با جدیت درگیر در ب

 

 بخش چهارم

 

 انباشت قوا

 هبرای جنبش کمونیستی بین المللی توصیف کرد«  به مویی بند است»آن شرایطی که رفیق آواکیان تحت عنوان 

برای یک دوران استراتژیک، هنوز موجود است. این  المللیکمونیستی بینجنبش ست. خطر نابودی ا هنوز پابرجااست 

 سنتزنوین کمونیسم کیفیتا کمتر شده است اما تا زمانیتکامل با  است. بُعد کیفی مساله کمینیز   و کیفیای مسالهمساله، 

ما با است.  حل شده «به مویی بند است»توان گفت معضل حدنصابی از نیروی کمی نرسد، نمی که سنتزنوین کمونیسم به

ادی و قوای م، تبدیل به باید با کار سختبود و  علم انقالب تازه تولد یافته که دورانی مانند دوران مارکس روبرو هستیم

  شد. میکمونیستی  جنبشیک 

های خود را بر روی سنتزنوین نیز صادق است. حزب ما باید پایه در مورد حزبمان« به مویی بند است»معضل 

ز کوچک ا این کمونیسم را تبدیل به نیروی مادی کند و از یک حزب کوچک به حزبی بزرگ تبدیل شود.کمونیسم محکم و 

توان به طور گسترده پخش کرد چه برسد به حل معضل ا کوچک بودن حتا یک تراکت را نمیبودن نباید ترسید اما ب

 ۀپس با وظیف از طریق جنگ انقالبی.کسب قدرت سیاسی  مرکزیِ ۀو انجام وظیف« به مویی بند استجنبش کمونیستی »

در پرتو این ارزیابی، موضوع انباشت قوای سازمان یافته در حزب و  م.سنتز نوین مواجهی ۀتحکیم و گسترش حزب بر پای

                                                           

 .د؛ متحد شوید و تفرقه افکنی نکنیکاربندید و نه رویزیونیسم را؛ رک و صریح باشید و توطئه چینی نکنیدرکسیسم را به سه آری و سه نه، عبارتند از: ما10 
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ل م( گزارش پلنوم نهم حزب کمونیست ایران )م  

همچنین گسترش نفوذ حزب به عنوان وظایف اضطراری مقابل پا در پلنوم مورد بحث قرار گرفت. سواالت و موضوعات 

 :رار بودمورد بحث از این ق

مان اینقدر نازل است در شرایطی که برای انجام وظایف انقالبی و خود انقالب نیاز مبرم به چرا انباشت قوای  -

  نیروی حزبی صدها برابر بیشتر و به حرکت درآوردن صدها هزار تن از مردم در جنبشی برای انقالب است؟

ایم به نسبت این های مختلف، هنوز قادر نشدهختن پروژهو متنوع و به راه اندا زیادهای فعالیتچرا به رغم  -

ها شمار بیشتری از پیشروان انقالبی جامعه، از هر قشری را حول خط و برنامه و تشکیالت حزب، متشکل کنیم و فعالیت

 ...تعلیم دهیم

 

  موانع و فرصت های ذهنی

 پیشروی در حل این معضل است: یکم دو اشکال خطی بزرگ هست که بیش از هر اشکال دیگر مانع و سد راه

یت هایمان را روی این ها بنا کنیم و فعالمان و اهمیت حزبمان را عمیقا درک نمیقدرت خط سیاسی و ایدئولوژیک

بینیم و کند را نمیقشرهای مردمی ایجاد می ۀام حاکم در ایران و جهان در همپتانسیل انقالبی که نظ کنیم. دومنمی

ه کنیم در حالی کهای مردم مقابله نمیهای ارتجاعی در میان تودهبا نفوذ ایدئولوژیک و سیاسی بدیلجسورانه و فعاالنه 

 .دهدا مصال  آن در اختیارمان قرار میها و خط سیاسی و ایدئولوژیک متئوری

ه ب این خط و حزب مان به کار بریم.ایهفعالیت ۀقشبرای حل معضل باید این دو عامل را عمیقا درک کنیم و در ن

 ع موجود را به این سو وزده از وضهای مردم ناراضی و وحشتدر مقابل رقبای بزرگی که توده بدیل واقعی تنها صورت بالقوه

ما و حزب های مردم پیوند نخورد، مهم نیست که خط این خط و حزب با نارضایتی توده اما اگر. ، استرانندآن سو می

ای انقالبی هشوند. خیلی فرصتروند و محقق نمیها در دنیا هست که از بین میچنین پتانسیلی است. خیلی پتانسیلدارای 

توان آن را فرصت انقالبی بزرگی است. اما می وجود حزبی مانند حزب ما با وجود کوچک بودنشسوزند. هستند که می

  .ت بدون قطب نمایی رها کردهای مردم را در بیابان برهوسوزاند و توده

روبرو هستیم و هرگز  های ضروری برای انباشت قوا با تضادهای متعددن است که ما برای پیش برد فعالیتروش

. و تضادهای جدید و غیرمنتظره است در شرایط کار مخفی« امنیتی»تضاد  حادترین عامل،توجه باشیم. ها بینباید به آن

-فعالیتدر هدف،  های سیاسیِکنیم که هدف و ضرورت« حل»د طوری اما این تضادها را نبایکنند. سربلند میمرتبا هم 

اگر  هستند.های ما مستحکم فعالیت ۀمان، مغز استخوان یا هستهای سیاسیِ هدفحذف شود. هدف و ضرورتمان های

  ب را و قوای انقالب را گسترش دهیم. این مغز استخوان به هر دلیلی حذف شود، نخواهیم توانست قوای تحت رهبری حز

مین نیروهای گری انقالبی در اوضاع باشد. ما باید به حداکثر از هب همواره باید در پیوند با دخالتساختن حز

های هدف و ضرورت)« هسته مستحکم»رخدادهای مهم استفاده کنیم. در این عرصه نیز  ۀمحدودمان برای دخالتگری در هم

 نباید فراموش شود.  هدف( سیاسیِ

جنگ خلق، کسب قدرت سیاسی  گفتند هدفِجنگ خلق می ۀدر مورد پیشبرد وظیف حزب کمونیست پرورفقای 

تیک، ما نیز با همین دیالک«. مان باشدهایت سیاسی همیشه باید در کوله پشتیقدر»است و در جریان پیش برد جنگ خلق 
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ب و ساختن حزب باید در کوله حز»گری انقالبی در اوضاع، های دخالتعرصه ۀلیبگوییم در کدر رابطه با وظایف امروز باید 

طور  این رویکرد را بهای باید ای و فراحزبی و تشکالت تودههای جبهه. در سط  انباشت قوا در فعالیت«مان باشدهایپشتی

  دیالکتیکی به کار بریم.

از ها( همواره دو انحراف بروز میکنند. دخالتگری وسیع در جنبشار حزبی و ها )رابطۀ میان کدر ایجاد این رابطه

قالبی و ن)تبلیغ و ترویج انقالب کمونیستی و جذب افراد به چنین ا نباید کار حزبیها، هنگام فعالیت در جنبش یک طرف

فرض کنیم که  نباید کار حزبی را مساوی با این کنیم و از طرف دیگر را فراموش های حزبی(سازماندهی آنان در هسته

ری دو انحراف، آن دیگ. هر یک از این کنیم« حزبی» ۀها را تبدیل به یک حلقها را از بین ببریم و آنسط  اتحاد این جنبش

ه هرچند کفتیم. انباید بی« چپ»ما به هیچ یک از دو انحراف راست و  کند و گاه شاهد عملکرد هر دو هستیم.را تقویت می

گرایش به این سو و آن سو خواهیم داشت اما در کل باید دیالکتیکی حرکت  طع زمانی معین همواره و به تناوبدر هر مق

 کنیم.

ا هکنیم. در هر شرایطی موانع و فرصتبرای انباشت قوا و هر فعالیتی همواره باید تحلیل مشخص از شرایط مشخص 

 ورها و تضادهای دیگر را تشکیلفاکت ۀامروز را که چارچوبه و بستر هم ۀارزیابی کنیم. اما شرایط ویژ واقع بینانهرا به طور 

سترش ن و گراه حل آن تحکیم حزب بر اساس سنتزنویکه « به مویی بند است»تضاد  دهد نباید فراموش کنیم. یعنیمی

 . حزب است ۀنیروهای سازمان یافت

که  احزابیگیری از نوع کنیم منظورمان عضوحزب می ۀیروهای سازمان یافتاز گسترش ن واض  است وقتی صحبت

ای است برای از بین بردن حزب و نه گیری نسخهنیست. چون آن نوع عضو کننددر خیابان اوراق عضوگیری پخش  می

ن ار بستک های متعهد به درک و بهتکمونیس ۀهای سازمان یافتظورمان جذب و تعلیم و گسترش شبکهساختن آن. من

ط و هام خحزب را فقط با به کاربستن فعال و بدون اب ۀزب است. قوای مادی سازمان یافتاین ح ۀسنتزنوین و خط و برنام

. توان ساختهای عملی کردن آن و...  میرسیدن از اینجا تا به هدف، سیاستتئوری، هدف، راه  ۀبرنامه آن یعنی مجموع

رد، ها را کمونیست کآن« بعد»یا حول مطالبات صنفی بسیج کرد و « دموکراتیک»را  مانند این که اول باید مردم خطوطی

توان با این خط برای شود. هرگز نمیهای کمونیستی میاز طریق خرده بورژوازی وارد جنبشتوهمات بورژوایی است که 

 انقالب کمونیستی، انباشت قوا کرد. 

 

 مانهایپراتیک جمعبندی از

های سیاسی مقابل پا و بر بستر پاس  از تاسیس حزب، در پاس  به ضرورت های پسحزب و در سالسیس أقبل از ت

 و بسیج و سازماندهی ها تالش برای گسترش نفوذ خط و تشکیالت حزب  و تاثیرگذاری بر قشرهایی از مردمبه ضرورت

 رهای رفقایمان به حرکت دکه با تالش و فداکاری هایی بودنداینها هر یک پروژه ...هایی را به جریان انداختیمآنان، پروژه

های اجتماعی گوناگون مساعد برای انقالب در صفوف جنبش بندیسیاسی به ایجاد قطب ۀآمدند و قرار بود هم در صحن

 ند. تری برای فعالیت حزبی ما باشهای گستردهن و..( خدمت کنند و هم زمان عرصه)دانشجویی، کارگری، زنا
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رهبری خط و نظر رفقا از جمله رفقای  ،های این مبارزهدرونی جاری و از طریق بولتن ۀه در طول مبارزک از آن جا

ها با خط و برنامه و تشکیالت حزب و افق انقالب و کمونیسم را جلو خواهند ها، ربط این فعالیتاین فعالیت ۀخود را در زمین

 یم:کن. اما برخی خطوط محوری را طرح میها نخواهیم شدجمعبندی از هر یک از این فعالیت گذاشت، در جزئیات وارد

ابتکار »از جمله پیش بردیم سیس حزب أبازۀ زمانی قبل و بعد از تهایی که در سوال مرکزی در ارتباط با فعالیت -

ضروری بودند یا خیر. ها آیا اینکه  نیست این( )مانند تشکیل سازمان زنان هشت مارس« فرا حزبی»یا « ایهای تودهعمل

کمونیستی انقالبی در این  «مغز استخوان»یا « مستحکم ۀهست»آیا آن : است سوال مرکزی اینها ضروری بودند. آن

  ها موجود بود یا خیر؟فعالیت

ار االستیسیته بسیآن( و افرادی حول و تعلیم مستحکم )جلو گذاشتن خط کامل حزب و جذب  ۀمیان هست ۀرابط -

 مبارزاتی و ایجاد اتحاد گسترده حول آن خاص ۀعرصمستحکم )جلو گذاشتن خط حزب در رابطه با یک  ۀهست ۀبر پای

  ها چگونه برقرار شده است؟ت( در این نوع فعالیمانند مبارزه علیه ستم بر زن و ...

روشن است که برای بسیج نیرو باید ابزار )اعم از نشریه، اعالمیه، فیس بوک، کمیته، کارزار، غیره( داشت، به  -

فضاها و محافل مساعد راه یافت و در رخدادهای مهم حضور داشت اما معضالت مقابل پای انباشت قوا با ابزار سازی و 

ه چشود. بنابراین سوال این است: از این ابزار برای ایجاد مین برخی و تقویت برخی دیگر حل ننهادسازی یا منحل کرد

  ایم؟کردن برای چه هدفی استفاده کرده جریان فکری و سیاسی، ترسیم چه افقی، فراخوان به چه راهی، و متشکل

همچنین، یک قشر پیشرو  شدیم.بود که ما باید با آنان متصل می یک نسل چپ در میان جوانان 88در جنبش  -

ی اسناد یا همراه با اوراق افشاگری، . اگر به جای اوراق افشاگری«ی من کو نبودأر»ها بود که متوهم به موسوی و در خیابان

کردیم چه تاثیری پخش می« ها، ایدئولوژی ماایدئولوژی آن»، «ها، نظام مانظام آن»، «ها، دولت مادولت آن»را با محتوای 

صات ندازیم؟ به طور کلی با توجه به مختاتوانستیم انشقاقی بیها با طرح چه شعارهایی میدرون حرکت میلیونی تودهداشت؟ 

  بدیل بنیادا متفاوت ما باشد؟ ۀتوانست بیان فشردجنبش، چه شعارهایی می آن جنبش و شرایط خاص آن

با چه خطی و برای چه هدفی و »سوال که کنیم باید این از انباشت قوا )ضرورتی مبرم( می هر زمان صحبت -

های ما باشد. هنگام جمعبندی از علل عدم موفقیت در این زمینه باید قبل از هر مرکز بحث و ارائه نقشه و طرح «چگونه

سوال کنیم، آیا  و در چارچوب آنمرکز توجه ما باشد و پس از آن « با چه خطی و برای چه هدفی و چگونه»چیز سوال 

-1« )چهار گام»ها را بر مبنای های ماهرانه ریختیم و آنآیا نقشه؟ و تالش کردیم داشته کافی پیگیری ۀاندازواقعا به 

هر زمان صحبت از این جمعبندی و تکرار این چهار گام در سط  باالتر( پیش بردیم؟ -4اجرا، -3ریزی، نقشه-2تحلیل، 

با چه خطی و برای »هایی به وجود آوریم باید قبل از هر چیز روشن کنیم کنیم که در این یا آن حیطه  باید گشایشمی

کنیم و اجرایی کردن نقشه را فرماندهی کنیم.  تقسیم کاراختصاص دهیم، نیرو نقشه بریزیم، و سپس « چه هدفی و چگونه

 مت هدف.هر دو سط  باید با هم پیش بروند: تاکید بر هدف و سازماندهی خاص پراتیکی برای تسریع به س

زان ه میاند؟ به چار ما چه تعداد به حزب اضافه شدهک ۀروشن کنیم که در نتیجمان باید هایدر طرازبندی فعالیت

ۀ یگیرانکار پ ۀایم که در نتیجداد افراد متعهد و با ثبات یافتهتر شده است؟ چه تعاطرافیان و دوستداران حزب گسترده ۀهال

 .هم باید آماج داشته باشیم و هم آمارمتشکل بشوند؟ یعنی به طور مشخص های توانند تبدیل به کمونیستما می
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ا هایی رمان دارای تمرکز و جهتگیری صحی  خطی باشد سوالهایبندی از فعالیتبرای این که فکر کردن و جمع

سط  از فعالیت و هر رشته مان و برای کلیه رفقا در هر هایهایی هستند برای کلیه فعالیتها سوالاینکنیم. طرح می

توانند به عنوان راهنما در نظر م میمان هدر جریان پیش برد مبارزات درونی هامسلما این سوال فعالیت که درگیر هستند.

وز با های امرهستند که انقالب را تسریع کنند؟ آیا روش محک زدن فعالیتمان دارای کیفیتی هایآیا فعالیت گرفته شوند:

مروزمان های اف نهایی عقب عقب بیاییم و فعالیتاز هد کنیم؟ یعنیازه کافی استفاده می)کمونیسم( را به اند هدف نهایی

 که میان اینبریم ای پیش میف عاجل و ضروری امروز را به گونهرا با آن محک بزنیم تا ببینیم آیا وظای هاعرصه ۀهمدر 

ایم، جهت درستی را در پیش انگشت گذاشته روی مسایل کلیدی های محکم برقرار شود؟ آیاها و هدف نهایی لینک

 ؟ ایمکاری در غلتیدهنیم یا به محافظهآوریم که به حداکثر فعالیت کفشار میمان ایم و به خودمان و نیروهایگرفته

ا با کلیت ها رمیان آن ۀته از تضادهای خاص هستند، رابطهای خاص که برخاسمان در جنبشهایآیا در دخالتگری

 ؟ کنیمها لینک گذاری میکنیم و در حرف و عمل میان آنا کلیت انقالب در جهان را درک میانقالب سوسیالیستی و ب

انقالب در ایران و خدمت به انقالب جهانی و  عمده میان سطوح مختلف وظایف انترناسیونالیستی )وظیفه ۀآیا رابط

ماتریالیست  شبریم؟ آیا مسایل پیچیده را با روپیش مینوین( را درست مشخصا ساختن جنبش کمونیستی بر اساس سنتز 

قوا  ؟ آیا تالش کافی برای انباشتشویممتوسل میها و رویکردهای ساده و دم دست کنیم یا به جوابدیالکتیکی تحلیل می

اساس های پیوندمان بر کنیم؟ آیا رشتهشان در حزب مییعنی جلب و جذب نیروها به خط حزب و سازماندهی نیروهای

ها که در نهایت ستون فقرات انقالب هستند آنقدر هست که هم جلب و از توده قشرهاییانقالب( با آن  صحی  )یعنی

 ؟....های غالب در آنان ممکن نیستیادگیری بدون مبارزه با گرایش البته .ها یاد بگیریمجذبشان کنیم و هم از آن

 

 ایتشکالت توده

رخدادهای  ۀدر هماصل این است که گری انقالبی در اوضاع باشد. پیوند با دخالتواره باید در ساختن حزب هم

مهم از طریق های روش علمی برای سازمان دادن دخالتگری درازمدت، کار بر روی گسلگری کنیم. اما یک مهم باید دخالت

که  هستندهای اجتماعی م، آن شکافهای مهگسلها است. ای حول آنتودهمقاومت و اعتراض های به راه انداختن جنبش

 ...شوندمرکز کارکرد نظام طبقاتی حاکم میت ۀتبدیل به نقط

ود و خ حزب است ۀوظیفرهبری انقالب، ، رهبری انقالب نیست. ای یا فراحزبیتوده ها یا تشکالتجنبش ۀوظیف

های این جنبش ۀپیشبرد مبارز ۀج مبارزاتی و شیوآما اینها باید توسط حزب، عمدتا از طریق خط و سیاست، رهبری شوند...

را برای مبارزه سازش ناپذیر با دشمن بسیج کند و بر بستر مردم متشکل در آن ای باشد که نیروی ای باید به گونهتوده

الت دیگر معضکنند، رابطه این معضل با ی که علیه آن مبارزه میهای معضلریشهرا با مردم درگیر در آن ، چنین جنبشی

مبارزه علیه خواهند به ورای گذارند و مینند و پیشروانی که قدم به جلو میآشنا کواقعی این معضالت، حل و راه جامعه

ها و برای رهایی کل بشریت مبارزه کنند، به عنوان کمونیست خواهند علیه ریشهارزات و اثرات سیستم بروند و مییکی از تب

  بسیج و متشکل کنند.

به معنای وجود الجرم ای باشند. اما صف گسترده باید دارای صف گسترده ای یا فراحزبی،ی تودههاجنبشن ای

ای ههمواره به سمت افقبدون وجود یک هستۀ مستحکم کمونیستی، های گوناگون های گوناگون است. و گرایشگرایش
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د نیاز که مورانقالبی  ۀای و فراحزبی بر جادت تودهتشکالای یا های تودهکلید نگاه داشتن این جنبشروند. بورژوایی می

 یاستخط و سبه تبلیغ و ترویج مربوط به هر یک از این جنبش ها را تحلیل کند و  ۀدر آن است که حزب مرتبا عرصاست، 

 وانه عنجذب کرده و ب« رها کنندگان بشریت»از میان فعالین این عرصه و به طور مستمر صحی  در درون آن بپردازد، 

هایی در بطن این وجود چنین هسته .ها سازماندهی کندهای حزبیِ درون آن جنبشکمونیست تعلیم دهد و در هسته

ها، ضروری است. زیرا بدون آن که مرتبا تحت تاثیر افق گسترده از رای تداوم و پیگیری خود این جنبشها بجنبش

ته شان کاسحل نهایی آن قرار گیرند، الجرم و به تدریج از فروغاهسرچشمۀ معضلی که این جنبش علیه آن به پا شده و ر

 شوند. گان صفوفش نیز خسته و سرخورده میشوند و رزمندای میتبدیل به جنبشی مالل آور و حاشیهشده و 

م کنیم، باید روشن کنیها مییی را موظف به فعالیت در درون آنهیچ رفیقی نداریم و رفقااین یا آن جنبش، اگر در 

ان شفرعی ۀها است. وظیفدر بطن این جنبش حوزه حزبیاین رفقا تکثیر خودشان و درست کردن یک  اصلیۀ وظیفکه 

 رایب هااین است که با گرایش این جنبش ،اصلی باید پیش برود ۀاست و در وحدت با وظیف و جدی هم بسیار مهم که آن

ا ایجاد ای رازش ناپذیر با دشمن اتحاد گستردهکنند و حول پیش برد مبارزه و مقاومت س به رفتن زیربال بورژوازی مقابله

 .کنند

ا شرکت هاندازیم یا در آنهایی که به راه میجنبش ۀط دیالکتیکی دارند. و برای کلیاین دو وظیفه با یکدیگر ارتبا

ها موظف هستند نظر خود را در مورد راه رهایی از آن معضل و دیگر معضالت جامعه کنیم صادق است. کمونیستمی

تبلیغ و ترویج کنند. آنان باید به کسانی که در آن جنبش مفروض درگیر هستند بگویند و به طور علمی و زنده، آشکارا 

اری دم بر زن( از کارکرد نظام سرمایهتس ایم )مثالا برای مقاومت علیه آن برپا کردهاعتقاد دارند ستمی که این جنبش ر

فه و ند که وظیحل آن انقالب سوسیالیستی با هدف کمونیسم است. آنان در عین حال باید تاکید کنشود و راهبلند می

ت سحزب ما ا ۀانقالبی نیست و این کار، وظیف ای( سازماندهی و رهبری چنینای )یا تشکیالت تودههدف این جنبش توده

 ای برود، هر فردیهای تودهفردی که بخواهد به ورای این جنبشای. به همین دلیل، هر تشکیالت یا جنبش تودهو نه این 

کند الزم است با آراء و برنامه این حزب آشنا شود و در صورتی که به  ی که مورد نیاز است فعالیتنقالباکه بخواهد برای 

 تواند شروع به کار متشکل باخود را وقف چنین انقالبی کند، میزندگی خواهد جه برسد که آن را قبول دارد و میاین نتی

  این حزب بکند.

نداختن . برای راه اندازیماای یک به یک باید بکنیم و هم جنبش به راه بیما برای انباشت قوا هم کار توده بنابراین،

 ها تبلیغ و ترویج کنند و مقاومت کلکتیو ران تودهمیاها را در عدالتیها و بیلین ما باید تن ندادن به این ستمجنبش، فعا

 برای حل مسئله کافیها عدالتیضی  دهند که این مبارزات علیه بیسازمان دهند اما هم زمان باید این حقیقت بزرگ را تو

ای و ودهیالت تباالتر از تشکپیروزی این انقالب، الزاماتی و برای  نیستند و مسئله را انقالب کمونیستی حل خواهد کرد

 .مقاومت علیه ستم الزم است

ط  ای( دو سرده )مانند جنبش یا تشکیالت تودهدرون یک اتحاد گست کمونیستی رفقای ما ۀوظیف خالصه کنیم:

رون آن د یت انقالبی آن را تضمین کند. دوممتحد کردن جنبش بر اساس موازین سیاسی و با روشی که کیف است: یکم

اتحاد، جسورانه اما با روش خوب و نه سکتاریستی ارایه تحلیل ماتریالیستی دیالکتیکی از واقعیتِ آن ستمی که حولش 

 حل واقعی این ستم در انقالب کمونیستیکه راهحقیقت جنبش شکل گرفته و روشن کردن و بدون ابهام مشخص کردن این 
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کند. ما باید آن چنان این کار را ود و چه حزبی دارد این کار را میدارک دیده شاست و این انقالب در ایران چگونه باید ت

با حس دلسوزی و فداکاری برای رهایی بشریت و اقناعی انجام دهیم که حتا متحدین ما را تبدیل به متحدین استوارتری 

حاد ونیستی به این جا و آن جای اتهای کمونیستی یا شعارهای کمتی در یک اتحاد این نیست که واژهکمونیس ۀوظیفکند. 

ای مختلف همیان گرایش ۀرقابت دوستانبرای در عین داشتن هسته کمونیستی فعال باید  تزریق بشود یا چسبانده بشود.

به برجسته شدن نظریه و افق و راه کمونیستی تواند میدیگر درون یک اتحاد،  ۀلهای فرمو. وجود گرایشفضا ایجاد کرد

دوستانه  ای رقابت، کمونیسم را سانسور نکنیم و با پیش گذاشتن آن به فض«اتحاد»شرطی که تحت عنوان  به .خدمت کند

 های مختلف، دامن بزنیم. ها و برنامهمیان جهان بینی

 

 ایکار توده

داشتن خط  یکمایِ انقالبی را با موفقیت پیش ببرد نیاز به دو مشخصه دارد: یقی برای این که بتواند کار تودههر رف

ها. هر دوی اینها را باید هم زمان داشت. در برقرار کردن پیوند با تودهتحرک باال  . دومصحی  و توان پیش گذاشتن آن

 دارد.ها توسط آن خط، جهت عمده را به چالش کشیدن و آگاه کردن توده واض  است که داشتن خط صحی  و توانایی

 باید با ها،ال در برقرار کردن پیوند با تودهداشتن تحرک با عامل دوم یعنی معنای این است کهبه « جهت عمده را دارد»

 .پوسدنشدنی هستند و یکی بدون دیگری می این ها دوقلوهای جدامحتوای خط صحی  انجام شود. در هر حال، 

حل چیست و راهه معضل در این جهان یعنی طرح این سوال کها، به تودهای زنده و علمی خطمان در کار توده ۀارائ

برای ارایه زنده و علمی خطمان باید نسبت به مسایل و رخدادهای سیاسی کدام است و چرا شما باید به این راه بپیوندید؟ 

  بشناسیم و بتوانیم به طور عمیق توضیشود های مردم گذاشته میهایی را که در مقابل تودهباید بیراهه روز مسلط باشیم.

 روندهای فرعیۀ درک کنیم و کلیهای کالن اوضاع را چارچوبهاند. باید توان آن را داشته باشیم که بیراههها دهیم چرا این

کنیم منتقل ها کار میهایی که با آنتحلیل کنیم و همین درک را تا آنجا که ممکن است به توده تر را در پرتو آن ببینیم و

ان ششود که برایها آن جا معلوم میاعتماد استراتژیک ما به تودهباشیم.  ها اعتماد استراتژیک داشتهکنیم. باید به توده

ل اینها فعال آن مسای» ها این باشد که رویکرد رفقای ما در کار با توده اگر کنیم.های کالن را طرح میمسایل کالن و جواب

که امروزه رخدادهای تکان  جاو از آنی پیشرو نخواهند شد هاموفق به جلب و جذب توده مطمئناً« فهمندکالن را نمی

های میانه، حتا در نگاه تودهاندازد، رفقایی که این رویکرد را دارند های مردم میجهان سواالت بزرگ در ذهن توده ۀدهند

ا های خود رما افق فعالیتهر رفیقی که امروز پیشرو است ا در واقع .های خیلی مبارز و پیشرویی به نظر نخواهند آمدآدم

مانده خواهد بعق کند که به لحاظ سیاسی چندان پیشرو نیستند، دیر یا زود تبدیل به رفیقیهایی میمنطبق بر افق توده

 ..تواند رو به جلو باشد و هم جهش به عقب.شد. تغییر کردن هم می
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  وظایف بخش پنجم:

انقالب فرهنگی در حین »عنوان توان تعطیل کرد. مبارزات درونی را به های جدی را نمیهیچ یک از فعالیت !رفقا

پیش خواهیم برد. منظور از انقالب فرهنگی همان مبارزات درونی است. منظور از راهپیمایی طوالنی « پیمایی طوالنیراه

  .مبارزات بیرونی ما برای تغییر جهان است

 

 در حال تغییرتوجه دایم به اوضاع پیچیده و 

کمیته مرکزی است اما هیئت تحریریه  ۀوظیف ،ارایه سیاستدر حال دگرگونی و تحلیل دایم از اوضاع پیچیده و 

، تشری  ها برای انقالبه و پرتو افکندن بر خطرات و فرصتنیز باید توجه ویژه به امر تحلیل از اوضاع پیچید حقیقت نشریه

 .  داشته باشدها و وظایف حزب در پرتو آن سیاست

 مطالعهرا های رهبری ید اسناد آواکیان در مورد روشکمیته مرکزی برای تقویت و آموزش خود در این زمینه با

های ضرورت ،های قبلیهر تحولی از جمله جواب به ضرورت. به ویژه باید به این مسئله توجه کند که بگذاردو بحث  کرده

آورد که رهبری موظف است این ضرورت ها )شرایط( جدید را تحلیل های جدیدی به وجود می جدید یا تضادها و دینامیک

های کار را استخراج مندیقانونای خودش مدل سازی کند و رهبری باید در هر وضعیت پیچیده .کرده و سیاست ارایه دهد

 .کند

 

  نقطه تمرکز تبلیغ و ترویج ما برای گسترش حزب در دوره آینده

ان و راه میل اجتماعی و ایدئولوژی کمونیستیای باید پیش گذاشتن بددر کار تودهار تبلیغ و ترویج ما تمرکز ک

 (در قدرت و بیرون قدرت)های گوناگون بورژوازی جناح سازمانیِدر شرایطی که نمایندگان فکری و  رسیدن به آن باشد.

ا م .خودشان منسجم و متحد کنند هایهای اجتماعی و ایدئولوژیهای مردم را با پیش گذاشتن بدیلتودهکنند سعی می

واض  است که این کار را باید  .باخته ایمبه بورژوازی ها برویم در نهایت عرصه را یزی کمتر از انقالب به میان تودهبا هر چ

 های گوناگون باید اینها و جنبشو به طور زنده انجام داد. دخالتگری ما در وضعیت هابر بستر رخدادها و اوضاع و جنبش

  .هدایت کننده را داشته باشد ۀلب

 ای و ارتباط آن با اهداف استراتژیکهای مبارزاتی تودهابتکار عمل ۀهر آن چه رفیق آواکیان در مقالجو

 نویسد:. او میکند باید راهنمای ما در این راه باشدمطرح می

 

خود نگاه کنیم اما مسیر اساسی مربوط به تصویر  ۀای به نوببه هر یک از این ابتکارهای توده ما باید

نکه نده در مورد ایکامل، وضعیت استراتژیک به طور کلی را گم نکنیم. ما باید با استدالالت قانع کن

ا های انجام شود، به میان تودهه تودهری ها قابل تحمل نیستند و باید علیه آنها مبارزچرا این ستمگ

شود غیرقابل هایی که در حق آنان میاین احساس را ندهید که ستمگری هابرویم. اگر شما به توده

ها را به وجود آورید. ولی اگر فقط این س اضطرار به مبارزه علیه این ستمتوانید حتحمل است، نمی

ورده های مبارزه سرخها از سختی و فراز و نشیبهید، آنگاه تودهکار را بکنید و تصویر کامل را به آنان ند
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ظ د )حتا به لحاخواهند امور در مسیری که الزم است بیافتد و یا توسط نیروهای دیگر که نمیشونمی

ای علیه ستمگری چه برسد به راه حل اساسی( گمراه شده یا جذب خواهند توده ۀساختن یک مبارز

پر  زیر بال وبه ایم آن گاه جنبشی که به راه انداخته تر را به صحنه نیاوریم،بزرگشد. اگر ما تصویر 

 11شود.پاشد و یا اینکه سرکوب میشود یا فرو میگرد، منحرف میبورژوازی باز می

 

 تعلیم و آموزش سنتز نوین

ود را های مخصوص به خروش ،آموزش داد. آموزش علم انقالباست و باید به مثابه یک علم آن را  علم، کمونیسم

 ،ی اعتراضیهارهای انقالبی و کمونیستی در حرکتجنگ خلق، یا  طرح شعاهای اعتراضی و حتا دارد. با راه انداختن حرکت

اشد. برای تسهیل آموختن این علم در جریان ب ۀای حزبی باید برنامهشود. برای این کار در حوزهعلم انقالب آموخته نمی

ی استفاده کرد: مانند برگزارکنیم مناسب باشند باید ه برای محیطی که در آن فعالیت میهای گوناگون کاین امر، از روش

های خارج کشور برخورداری از های ساالنه. یکی از امتیاز، مدارس حزبی کوتاه مدت، کنفرانسهای مطالعات تئوریکحلقه

وانیم با تکار مخفی هم باید برد این وظیفه است. ما در شرایط ببرای استفاده از امکانات گوناگون برای پیشنسبی امنیت 

 نتزنوینس ۀهای ساالنکنفرانسبسیج حداکثری برای شرکت در در خارج کشور، های مناسب این وظیفه را پیش ببریم. روش

 شود از وظایف هر رفیق حزبی است.المللی برگزار میفقای بینکه از سوی ر

اما مساوی با آموزش سنتزنوین  ،و درگیر شدن با خط بسیار مهم استارگان مرکزی حزب برای آموختن خط  ۀمطالع

های تئوریک باید به سندی یک دوره از کالس .نیست. سنتزنوین باید بر اساس اسناد اصلی سنتزنوین آموزش داده شود

و  های تئوریک حول این سندده است اختصاص یابد. پیشبرد کالسکه آواکیان تحت عنوان رئوس سنتزنوین منتشر کر

-اطق گوناگون متفاوت بوده و تصمیمجزو وظایف حزبی است اما شیوه سازمان دادن آن در منسندهای معرفی شده در آن 

 های هر محل باشد. ر مورد آن باید با توجه به ویژگید یگیر

نند کهای کمونیستی استفاده میاز القاب و واژه افراد طول تاری  جنبش کمونیستی، بسیاری هم مثل تمامامروزه 

ه معنای کمونیست فقط بتبدیل کردن افراد به  نزدشان باقی مانده است. بنابراینای از کمونیسم در ستهاما در واقع فقط پو

بین جریانی که سنتز نوین است  اهمیت دارد که مردم بدانند تفاوتآن است که با این محتوا و تاری  آن آشنا شوند. این 

 .ستا ها کجااوتزیاد است و تفبسیار « چپ و کمونیست»های جریاندیگر  با 

 

 اهمیت تئوری

ودی ان تفکر خود به خ، جریک. زیرا فقر تئوریگوناگون آن است اشکالرویزیونیسم در تحقیر تئوری از مشخصات 

م مارکسیسم و رویزیونیس تمایزبدون تشخیص خط کند. ها را در گمراه کردن راحت میو کار رویزیونیست کردهرا تقویت 

  .نیازمند تئوری است تشخیص،این  و توان کمونیست بودنمی

                                                           

 منتشر شد. 1393دی  70این مقاله در نشریه حقیقت شماره 11 
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م امکان ه« سر»ممکن نیست اما بدون « قلب»انقالب بدون  .توان پراتیک انقالبی داشتبدون تئوری انقالبی نمی

دهای تحلیل از تضا انقالب را باز کرد. بدون توان راهِرایی نیروهای طبقاتی نمیآبدون تحلیل صحی  از اوضاع و صف  .ندارد

تئوری در مورد پراتیک تغییر جهان است. دفاع از  .اینها نیازمند تئوری است ۀتوان آن را تغییر داد. همنظام حاکم نمی

های ممکن نیست. دفاع درست از انقالب بدون تئوری ،گذاریمری میداعی بدیل که در مقابل نظام سرمایهنظام اجتما

واع توهمات خرده بورژوایی فقر تئوری، راه را برای نفوذ رویزیونیست ها و ان .وری ممکن نیستسوسیالیستی گذشته بدون تئ

 ما درزیرا شود. میها هم در میان کمونیستدهد که فقر تئوری موجب انحراف تجربه نشان میکند. عالوه بر این، باز می

انقالب باشیم و این علم را  راه از بیراهه باید دارای علمِ  و برای یافتن شویممرتبا با تضادهای متعدد روبرو میراه انقالب 

حل خودش را دارد و حل صحی  تضادها از وظایف پیشبرد هر تضاد راه :گوید. همانطور که رفیق مائو میبریمبماهرانه به کار 

ئوری ر نیاز به استفاده از تانقالب است. هر رفیقی باید بتواند تضادها را تشخیص داده و درست حلشان کند. این کا ۀانآگاه

مان دارد. به عبارت دیگر تشخیص ضرورت و تغییر آن نیازمند داشتن علم و توان استفاده از روش ماتریالیسم علمی

 .دیالکتیک است

یده است که با ایم. انقالب به حدی پیچمرگ خود را امضا کرده سند خالصه اینکه اگر به تئوری کم بها بدهیم

 .فتیم اما بدون تئوری قطعا و مسلما به بیراهه کشانده خواهیم شداتوانیم به بیراهه بیهم میداشتن تئوری 

های تئوریک منظم در خارج کشور بوده است. از پلنوم هشتم تاکنون برگزاری کالس ۀهای دورعمل یکی از ابتکار

 د. این مدل باید آموخت و در حد امکان نقاط ضعف آن را برطرف کرد و فراگیر کر

که تماما « چپ و کمونیست»های تئوریک احزاب دیگر با آموزشرا های تئوریک کالسمحتوای این هنگامی که 

 سکیسمرویزونیسم خروشچفی، ترت، رفرمیسم برنشیتنیمانند  بورژواییو خردهمروج انواع و اقسام مارکسیسم رویزیونیستی 

ه ب هستند که در مقاطع مختلف تاری  جنبش کمونیستی سربلند کردند  و غیره، رزالوگزامبورگو منشویسم و نظرات 

 اهمیت آموزش کمونیسم واقعی پی برد. 

 .بدهیم وار گسترشبا جدیت دنبال کنیم و آن را موج آثار تئوریک مارکسیستی و به ویژه سنتزنوین را ۀمطالع !رفقا

و تعلیم مروجین سنتز نوین کمونیسم را باید قرار در مرکز گسترش جنبش آموزش تئوری، ترویج سنتزنوین کمونیسم 

. اما این به معنای آن نیست که نباید کردو التقاطی باید پرهیز « بی خط»از هر گونه گرایش به آموزش مارکسیسم . دهیم

ا یک بار رها . برعکس ما باید آنردو را مطالعه و ترویج کلنین و مائ انگلس، مارکس و یعنی آثارآثار کالسیک مارکسیسم 

تر خواهیم یشها را با غنای برک کنیم. به این ترتیب است که آندیگر و این بار از بلندای سنتزنوین کمونیسم مطالعه و د

شما باید تئوری بخوانید. باید از »گوید: د. رفیق آواکیان میخود خواهیم کر علم کمونیسم را از آنِ ۀآموخت و این گنجین

 س(مصاحبه با بروک آواکیان« )مارکس که جهان بینی و روش کمونیسم را تکامل داد آغاز کنید.پیشینیان بیاموزید و از 

اتحاد و انضباط هستیم برای ایجاد یک در حزبمان مطالعات تئوریک در دوران کنونی که ما در حال یک شیفت بزرگ 

 گوید: رفیق آواکیان میضروری است.  فکری مستحکم

 

حداقل بخشاً حقیقت نیست، خیلی پنداشت، میشود آن چه را حقیقت  وقتی فرد متوجه می

گرایی یا آگنوستیسم سقوط در نسبیت د تعادل خود را از دست بدهد. سپستوان راحت می
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گرایی و آگنوستیسم غیرعلمی هستند. علم، روش و رویکرد علمی و باالتر از  اما نسبیت راحت است.

 مان ممکنهای گوید که با افزایش آموختهترین وجه به ما می همه ماتریالیسم دیالکتیک به فشرده

 ال رفته است.وکردیم حقیقت است، زیر س است بفهمیم که تمام یا بخش خاصی از آن چه را فکر می

علمی  ۀ. بخشی از پروسعلمی است و نباید ما را گیج و مأیوس کند ۀاین واقعیت جزیی الینفک از پروس

تر به سوی هدف کمونیستی  آموزیم تا جهان را به شکل اساسی تر می میقاست که از درون آن ما ع

 ()همان «تغییر دهیم.

 

 به جنگ ایدئولوژیک کم بها ندهیم

ی تاکید رستشود. ما به د ایدئولوژیکاست نباید موجب کم بها دادن به مبارزه  علمتاکید در مورد این که کمونیسم 

نیست. کمونیسم، علم است اما بر اساس این علم، ما ایدئولوژی کمونیستی هم  «ایدئولوژی علمی» ایم که کمونیسمکرده

کنیم سرچشمه اش مبارزه میم اجتماعی کمونیستی که برای تحققهای آن از نظایم. اصول اخالقی و فرهنگی و ارزشدار

گرایی و میان اسالم خصا در خاورمیانه جنگگیرد. امروزه جنگ ایدئولوژیک بزرگی در جهان در جریان است. مشمی

یی و نیز در لباس فاشیسم بورژوایی که در حال گسترش است. این فاشیسم، بورژوادر لباس دموکراسی ، چه امپریالیسم

 یستیگرایی امپریالشمولمتفاوت از دموکراسی بورژوایی امپریالیستی است اما همراه با دموکراسی بورژوایی بخشی از جهان

ی مردم معیارهای اخالقی کنند. براشان از ایدئولوژی شروع میداعش برای استقرار نظام اجتماعی و است. جمهوری اسالمی

 ین طور.هم همامپریالیستی کنند. بورژوازی ی ایدئولوژیک برای مردم تعیین میهاکنند. معنای زندگی و آیینتعیین می

های خود را پایه هم سیاسی از طریق ایدئولوژی ۀرناماین دو بدیلی که امروز در جنگ با هم هستند، عالوه بر نقشه و ب

شبانه روز از یکدیگر مشروعیت  و دنشوهای محکمی دارند، آموزش داده میها پشتوانهکنند. هر دوی اینمنسجم و متحد می

ا هر دو ا متفاوت بگیرند. در مقابل ایدئولوژی این دو نیروی اجتماعا منسوخ، تنها بدیلی که واقعا بدیل رادیکال و بنیادمی

م های مردفرهنگ ارتجاعی مسلط در میان تودهها و ای باید افکار و ارزشژی کمونیستی است. ما در کار تودهاست ایدئولو

باید به  ست کها هاکه اینو بگوییم  ایدئولوژی کمونیستی و اصول آن را تشری  کنیم به جای آن، و را به چالش بگیریم 

ار و ، رفتار و گفتکنند: از خرافه و خیاالتنند. مردم با ایدئولوژی زندگی میهای ما را تعیین کو افق دنزندگی ما معنا بده

م، چشم هم چشمی و رقابت میان ستمدیدگان، های تحت ستستی، ضد زن، نژادپرستانه، ضد ملتخودپر ۀافکار روزمر

دم دن اسرار مبارزین و آرای انقالب و انقالبیون، لو داشود، نداشتن دلسوزی بهایی که میر مقابل جنایتتفاوت بودن دبی

شود. هنگامی که رفیقی ها تولید میایدئولوژی خوب هم در میان توده .... همه و همه بخشی از ایدئولوژی هستندفروشی و

و سِر دهد کند و به قول معروف سَر میبل دشمن مقاومت میبدون داشتن دانش عمیق در مورد علم کمونیسم در مقا

سیع وگوید حاضرم بمیری اما رفقایت را لو ندهی، همبستگی ی در مالقات با فرزند در بندش میدهد، هنگامی که مادرنمی

 این ها به قول لنین کمونیسم ۀهم ...ادپرستی فاشیستی سربلند کرده است ویی که موج نژاروپادر  پناهندگانمردم  با 

گذارد که اینها شکوفا و همه جا گیر دهد که اما ساختارهای حاکم نمیو ادامه می زنداست که از هر درز جامعه بیرون می

 شوند.

کار ایدئولوژیک ما با مردم نباید محدود به گذاشتن معیارهای ایدئولوژیک کمونیستی در مقابل معیارهای 

دی ات و هر کدام نگهبان و منایدئولوژیک دینی و بورژوایی باشد. بلکه باید نشان دهیم که شالوده و اساس هر یک چیس
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ای هتن ایدئولوژی خوب آن نیست که آدمهای بد و گرفقصد ما از کنار گذاشتن ایدئولوژی چه نوع نظام اجتماعی هستند. 

هم زندگی کنیم و بیان آن باشیم و از آن خواهیم آن نظام اجتماعی آینده را امروز بلکه می ،خوبی در این جهان باشیم

  انسجام فکری بدهیم آنها ن مردم را متحد کنیم و بهآحول  قدرت بگیریم و

 

 شودهای مختلف نبرد درگیر میجنبش کمونیستی هستیم که در جبهه ما یک

ونیستی مهای مختلف نبرد است و بر اساس ساختن جنبش ککمونیستی هستیم که درگیر در جبههما یک جنبش 

جنبش مهاجرت، جنبش کارگری...  ،جنبش محیط زیست، جنبش دانشجویی، جنبش زنانی دیگر مانند هادرگیر در جنبش

لیه نظام هایی که عجنبش ۀنبش متمایز ولی در پیوند با همباید جنبش کمونیستی را به عنوان یک ج در نتیجهشویم. می

 ..را دارد.های مختص به خود زیم. راه انداختن چنین جنبشی روشافتد بساداری و دولت ها به راه میسرمایه

ریق ط ابزار و مصال  حزب، با صد تدبیر و هزار ۀبا استفاده از کلی تامنظمی داشته باشند  ۀهای حزبی باید نقشحوزه

 ۀمتشکل کنند و تعلیمات همه جانبای را گسترش دهند، عناصر پیشرو را با اطالع و طبق رهنمودهای ارگان باالتر کار توده

های مبارزه با دشمن )مخفی کاری و انضباط تشکیالتی( بیشتر را با این تشکیالتی و روش سی و ایدئولوژیک،تئوریک، سیا

 ، درست کردنهاو پخش آنحزب مرکزی  هایمطالعه و بحث ارگانها این حوزه وظایف روتینافراد پیش ببرند. از 

 .استفضای مجازی از طریق پخش دستی و همچنین شبکه حول آن 

این کارها بسته به هر مورد و شرایطی متفاوت است اما محتوایش یکسان است. یعنی  مسلما راه و روش انجام

برخی  . درکردمعنایش این نیست که به این دلیل و آن دلیل در جایی باید خط را رقیق و کم رنگ کرد و در جایی دیگر ن

که از  هنگامیتر پیش برود. ید دقیقکنیم باها کار سیاسی مییافتن از سالمت افرادی که با آن اطمینان ۀپروسشرایط 

را به طور کامل جلو مان ف کردن موانع دیگر برای اینکه خطبرطرهای معین اطمینان حاصل کردیم، سالمتی افراد و جمع

ان و مد شد، با این وجود باید باورهاین. حتا اگر ارزیابی ما از افراد این است که هرگز کمونیست نخواه، ساده استبگذاریم

 مان را تمام و کمال جلو بگذاریم. خط

... 

 94آذر میته مرکزی حزب کمونیست ایران )مارکسیست لنینیست مائوئیست( ک
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