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 ،هنیزم یساز آمادهکمونیستی،  انقالب یبرا یساختن جنبش عیتسر: وظیفه ما 

برای بوجود  نفره ۵تا  ۳های  از طریق ساختن هستهمردم  یساز مادهآ

 (!حزب)شاهنگیپسازی  آمادهآوردن و 

 

مردم تحت ستمی که قادر و یا تمایلی به مقابله با »که  دیگو یمرفیق باب آواکیان صحیح 

و تحت ستم  شده گرفتهکه به بردگی  اند محکومکه واقعا هست ندارند،  طور همان( ضرورت)واقعیت

 .«باقی بمانند 

درک  قادر به خود یخود بهرودست فمردم تحت ستم روشن است که رفیق آواکیان معتقد نیست که  

یژه و های انقالبی به کمونیست براساسی که در برا سؤال. ستندهمقابله با واقعیت با رویکرد علمی و 

کشانی که  کدام نیرو باید ستم:  های معتقد به سنتز نوین کمونیسم قرار دارد این است که کمونیست

سطح درک و  انچن آنبه   برند یمرا رنج بیشترین داری  در ایران  های نظام سرمایه عدالتی از بی

و  شوند یده سازمانفعال همکاری کنند و  طور بهانقالب کمونیستی  اشناخت برساند که بتوانند ب

دهندگان این انقالب و رهاکنندگان  برسند که بخشی از سازمانرشد فکری  چنان آنخود نیز به 

توسط انقالب کمونیستی و حزب کمونیست انقالبی غدار و جانی پیروزی بر دشمن ؟  !بشریت شوند

ت بلکه مبتنی بر وسنخواهد پی به وقوع یخود خودبهانقالب کمونیستی . پیشتاز صورت خواهد گرفت

 شده یغنرفیق باب آواکیان با سنتز نوین کمونیسم و درک .  ها هست ارادی و آگاهانه انسانفعالیت 

 : گوید گذارد، او می تی دست میی حیا لنین بروی نکته "چه باید کرد"از 
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 عنوان به آن رانمود و  دیتأکبر آن  "چه باید کرد"که لنین با تحلیل عملی در  گونه همان»

 رندهیدربرگآگاهی کمونیستی که  ،نکته محوری و مرکزی فعالیت کمونیستی مطرح نمود

تکوین یابد، بلکه باید از بیرون  "یخود خودبه" تواند ینمیک بینش و رویکرد علمی است 

های فروست تحت ستم استثمار به آنان  و فوری پرولتاریا و توده میتجربه مستقاز عرصه 

 افتهی سازماناست که انقالب کمونیستی باید از یک حزب پیشتاز  خاطربه همین . عرضه شود

اند و  خاستهمختلف جامعه بر یها بخشحزب متشکل از افرادی که از . برخوردار باشد

        «.اند دیدگاه کمونیستی را اتخاذ کرده

نیاز برای رهایی واقعی به انقالب کمونیستی  شدت بهفرودست که  یاه توده تمشکالاما یکی از 

برند ندارند و علیرغم اینکه  شناخت علمی از اوضاعی که در آن به سر می ها آندارند این است که 

 سؤالکنند را به زیر  که حاکمان جمهوری اسالمی آنرا نمایندگی میمذهب و اسالمی نسبی  طور به

اسالم  جمهوری " ندیگو یمبسیاری دارند و  یدیشد یمذهبضد علمی توهمات کماکان اند اما  برده

ظهور کند و ی غیب دستمنتظرند و با چنین توهمی  "!اسالمی دروغین است و اسالمی واقعی نیست

آگاهانه  رِیگیپتالش و ها چقدر باید فعالیت  که کمونیست دهد یماین نشان  !را بکند هیقض الق

ها نفرشان را با  های تحت ستم مبارزه کنند تا میلیون های ناصحیح غیرعلمی توده با ایده نمایند،

این وظیفه  در . به فعالین آگاه جنبش کمونیستی تبدیل نمایند شانیها دهیامتحول کردن افکار و 

 . که در ادامه به آن خواهیم پرداخت اوضاع کنونی اساس فعالیت ما را باید تشکیل دهدپرتو 
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بیداد و تورم گرانی . آمیز و انفجاری رسیده است احتراق ی به درجه رانیامعیشتی در  یتوضع 

و همچنان  دیرس یمدستشان به دهانشان  قبالًکه اقشار میانی و متوسط بطوریکه حتی کند  می

داری که  دولت کلید "های قول"و از اوضاع و  نیستهای قبل  مانند سالسطح  درآمدشان  ،رسد یم

و  تورموضعیت حاد و انفجاری  ریتأث نیتر مهماما . اند ناراضینسبی  طور بهدادند هم  یرأبه آن 

و  دهد یمستون اصلی انقالب را تشکیل که جامعه قشر تحتانی فرودست  گرانی کنونی بر 

از گرانی و تورم و بیکاری بیشترین صدمه را قشر تحتانی که . باشد میآمدش زیر خطر فقر است  در

، (چه قرمز  چه سفید)گوشتانواع مواد اساسی سبد غذایی همچون  نیتأمدیده است و قادر به 

اند،  که گران شدهو مسکن و داروهای اساسی پوشاک   ،، نان، سبزی و حبوباتمرغ تخمشیر، پنیر، 

مبارزات زنان ظرف چهل سال . نیستبرای ادامه زندگی که الیق یک انسان باشد اش  برای خانواده

که سنگرش از نوزاد تولید تقلیل نقش زنان به ماشین مبارزه علیه گذشته علیه حجاب اجباری و 

سراسری  تظاهرات، می مردساالر نباید فراتر رودالدر جمهوری اسآشپزخانه چارچوب خانه و 

معلمین، پرستاران، دانشجویان ن، بات کارگراتظاهرات و اعتصاو  همچنین   ۶۳۳۱سال  ماه ید

ظرف چهل ملی و همچنین مذهبی  یها تیاقلرانندگان کامیون و کارگران شهرداری، مبارزات 

 های  جنبشدر از مردم  یادیتعداد زکه  دهد یمنشان  ۶۳۳۱در سراسر سال  ژهیو بهته و شسال گذ

مبارزه علیه  گرفتن اعترافات ، و شکنجه شدن زندانخشونت و ستم و  هیعلدر ایران ویانه ج عدالت

 ریساو گران  دروغین اجباری فعالین مدنی و اجتماعی از طرف وزارت اطالعات و شکنجه
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و در  اند حاکم ایستادهجمهوری اسالمی قدرت سیاسی  "یباز نیقوان"مقامات و  هیعل ییها وهیش

اسفناکی معیشتی که در چنین اوضاعی ؛  جهت رفتن به رسیدن به نقطه عطف در حال گذار است

 و بدترین جهنم نصیبشان شده کند یمنرم  وپنجه دستروزمره با آن  طور بهقشر تحتانی جامعه 

 یروینو یک  روبرویندو اعترافات اجباری عدم آزادی، سرکوب دائمی و زندان و شکنجه ، با است

کند وجود  جادیا کالیدرا رییتغ کیاز طریق  یکه بتواند ضرورت را به آزادجدی مصمم پیشاهنگ 

با  نیکشور نش  خارجه یروهاین یبرخ نکهیا رغمیعل رانیدر ا یانقالب ستیحزب کمون. ندارد

اگر قرار بود با . حزب بودن هستند وجود ندارد ندهینما یمدع یبورژواز و خرده یرعلمیغ کردیرو

بودن هستند،  نیاز سنتز نو یطرفدار یمدع کهیکسان یاز سو یحت یعلم ریغ یکردیچنان رو

در اوضاع دخالت درخور  توانست یو م آمد  یبوجود م یحزب نیتاکنون چن دیایبوجود ب یحزب

 ستیبه جنگ خلق ظرف ب  سمیمائوئ لیهمچون تقل)بدون گسست از گذشته دگم. داشته باشد ینسب

به کنار "آنرا  ییدر مورد آن سکوت نمودن و با دوپهلو گو کالیو بدون نقد راد! سال گذشته

ندارد،  ییکارا نیدادن  سنتز نو لیر رییو تکرار مکررات و تغ!( و  هم آنرا به کنار نگذاشتن "نهادن

رسیده است  ییجا بهکار . جامعه مطابقت دارد ینیع تیاست و نه با واقع ینه علم کردشانیچون رو

اما ! کنند یمنشینان مدعی حزب بودن به زمانیکه لنین در خارج کشور بود استناد  که این خارجه

لنین زمانی که در روسیه . آنچه لنین در روسیه تزاری نمود با رویکرد این دسته فرق اساسی دارد

ه بودند را ساخت و بعد طبق قرار و اصول صادره از یهای سرخ بلشویک که پایه حزب روس بود هسته

مورد تعقیب پلیس سیاسی تزار لنین خاطر اینکه کمیته مرکزی حزب سوسیالیست روسیه به طرف 
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لنین . ن در مقابلشان نبود به خارج کشور رفتخارج کشور رفتای مگر به   بود و دیگر هیچ گزینه

حزب از طریق نمایندگانی که کمیته مرکزی حزب به خارج کشور کشور با تشکیالت داخل  دائماً

ها زمان  از طریق خواندن اخبار روزنامه صرفاًو از اوضاع عینی و نه  دائم بود سدر تما فرستاد یم

 طور بهضاع حزب سوسیالیست و بلشویکی لنین که واین ا. نمود یمو آنرا سنتز  افتی یمتزار اطالع 

بدیده نمود هیچ آمنظم و  شیازپ شیبستاد حزب پیشتاز روسیه را تقویت و  پیگیر تئوری انقالبی و

. نمودند ندارد "حزب"ای اعالم  سنخیتی با کسانیکه در خارج کشور بدون هیچ تشکیالتی اولیه

 شو گروها در دهه شصت با یور ها سازمانی التیتشکشیرازه شوربختانه واقعیت این است که 

وزارت اطالعات و کمیته ضد اطاعات سپاه پاسداران و دستگیری  و اعدام کادرهای  مأموران

و مرکز سر  اش یرهبرلنین و کمیته مرکزی تحت وانگهی . ها و گروها  از هم پاشید باتجربه سازمان

با ( ایسکرا)از طریق یک نشریه مخفیود که در یک فرایند پیچیده حزب را بای  بدنهاتاق فکری 

بر  رشیتأثرویکرد علمی و تعیین وظایفی که ریشه در ضرورت حاکم بر جهان امپریالیستی و اتکا به 

را باز در یک فرایند پیچیده از یک نیروی  ها کیبلشودر میان داخلی روسیه تزاری داشت،  اوضاع

  ! سراسری نمودهادینه و  ن شدن لیتبد (تعداد زیاد)کالن نسبتاًنیرویی به (  تعداد کم)و کوچک خُرد

 

 اسفناک یستیجنبش کمون تیوضع کالم کیبه  رساند که  ما را به این نکته میباال طرح این مسائل 

و با اتکا به ماتریالیسم  غیرعلمیبا رویکرد و متدلوژی برداری دگم  الگو طرف کیدر  ؛است

حتی مدعیان طرفدار هی بدون داشتن یک تحلیل مشخص از اوضاع مشخص کار گرومکانیکی و 
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رفرم در چارچوب نظام )طلبی اصالحشده است، در قطب دیگر در خارج کشور سنتز نوین 

ای  روی از جنبش توده ، اکونومیسم و دنباله(داری تحت حاکمیت سران جمهوری اسالمی سرمایه

 تمد کوتاهمنافع ملموس و )اش یفورهای ملموس  و خواستجنبش کارگری سندیکالیستی  ژهیو به

ها و  هگرودیگر نرم در میان  روند کیبه ( که با منافع اساسی و درازمدت پرولتاریا در تضاد است

و رفرم این  یطلب اصالحبه راه  عمالًدارند اما  در حرف)که ادعای کمونیست بودن ییها سازمان

تبدیل گشته  رادارند( اند رفته یبورژواز خردهو سوسیالیسم  "چپ"های  نظام با استفاده از واژه

 "شعار هرچندآنچه در دستور روز این مدعیان کمونیست قرار ندارد انقالب کمونیستی است، . است

، اما هیچ تالشی واقعی با رویکرد علمی و دهند سر می "حکومت شورایی –آزادی  –نان  –کار 

ارائه یک سنتز نوین از تاریخ جنبش جهانی کمونیستی ندارند و برای تشکیل حزب پیشتاز گام 

توانند و قادر نیستند  کنند و نمی نمیفعالیتی واقعی که با ضرورت عینی مطابقت داشته باشد 

و   یپرداز تیروابرای همین به  !و گسست از گذشته ارائه دهندرفت  راهکاری برای برون

مشخص از  طور بهغیرعلمی و ناصحیح از تاریخ انقالب کمونیستی و  یبند جمع، دگم یالگوبردار

کنند و این فرجامی جز اتالف وقت و  نمایند، اکتفا می انقالب کمونیستی شوروی به رهبری لنین می

هر دو طرف این . ستین ،شود یمبه بیراهه منتهی که  شدن لیتبدگذشته  مانده پسو به  جا زدندر 

این  و . اند به سدی در مقابل ایجاد حزب کمونیست انقالبی و پیشتاز در ایران تبدیل گشته اناتیجر

ویژه نسل جوان طرفدار سنتز نوین کمونیسم باب  از طرف نسل نوین کمونیست انقالبی و بهسد 

با گسست از رویکرد و متدلوژی ماتریالیسم مکانیکی غالب بر خط سیاسی چنان  آواکیان باید
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 کردیروبا اتکا به  شکسته شود و راه برای ایجاد حزب کمونیست انقالبی در داخل ایران  جریاناتی 

. متدولوژی ماتریالیسم دیالکتیک که توسط رفیق آواکیان تبیین و سنتز شده است، هموار گردد و

طبقه  کی نکهیاخطر در فقدان و نبود حزب پیشتاز ن وضعیت حاکم بر جنبش کمونیستی در چنی

 ادیز دیکار آ یرو کایآمر سمیالیبا دخالت امپردهشتناک  اوضاع نیاز ا گریدگر و استثمارگر ستم

از طریق یک کودتای ونزوئال  اکنون هممثل آنچه در  !گرفت کم دست دینباخطر کودتا را هم . است

و یا یک کودتای از درون همین نظام ضد  است انیدر جرخزنده به رهبری امپریالیسم آمریکا 

این سگان زنجیری نظام ورشو ارتجاع منطقه ( نشست)اجالس. بشری جمهوری اسالمی

-تحت رهبری امپریالیسم آمریکا و دولت فاشیست ترامپرا امپریالیستی جهانی -داری سرمایه

. متحد کرده استجمهوری اسالمی برای مقابله با آن نظام جهانی است را  پدرخواندهکه  پنس

 قبالً. مسئله رژیم چنج در ایران در دستور روز امپریالیسم آمریکا و سگان زنجیری منطقه قرار دارد

تحلیل مشخصی تحت عنوان  «های انقالبی سنتز نوین کمونیسم در ایران گروه کمونیست»رفقای 

، و جا دارد اند نموده ۶۳۳۱ ماه ید ۶در  ۶«!ما فیدشمن و  وظا یروهاین شیآرا ،یضاع کنوناو»

 بار کیرفقای جوان طرفدار سنتز نوین کمونیسم باب آواکیان  ژهیو بهرفقا نسل جوان کمونیست 

 . بخوانندبا دقت  ها آندیگر 

کمونیسم و نسل نوین کمونیست  نیسنتز نوطرفداران ما است که  نیااوضاع کنونی وظیفه ما در  

نفره  ۵تا  ۳ یها هستهکار ساختن اند  رهایی واقی یبراانقالبی که به دنبال تنها و یگانه آلترناتیو  
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های ایجاد حزب پیشتاز در درون ایران و نه در خارج کشور  ها پایه این هسته .میکن عیسرترا 

  . هستند

 :  اند گفتهصحیح  طور بهکه رفقای حزب کمونیست انقالبی آمریکا  گونه همان

نظام اقدامات مثبت انجام  نیا اتیاز مردم در مخالفت با جنا یاریبس که یدرحال»

را  در جامعه افتهی سازمان یرویو هر ن یاسیهر برنامه س - زیچ همه دی، ما بادهند یم

ارتباط  افراد را بر اساسی برخورد به ها وهیها و ش ش، هر نوع فرهنگ، ارزارزیابی کنیم

 دیما با. میریدادن به تمام ظلم و ستم را در نظر بگ انیپابا انقالبی که نیاز داریم برای  آن

تا  میها مبارزه کن با آننیاز است  و هر زمان که میبا مردم متحد شو میتوان یهر زمان که م

 .(هست ها آنناصحیح منظور مبارزه با افکار )میببر شیانقالب را پ

آنرا  دی، باهستیمانقالب  یروزیپ یالزم برا طیشرا (نشستن در کمین)در انتظار که یدرحال

 «. مینک سریعت

انتظار کشیدن برای زمانی که وضعیت انقالبی را با کمونیستی  انقالب یبرا یساختن جنبش عیتسر

های  از طریق ساختن هسته مردم و  یساز مادهآ ،(میدان مبارزه)هنیزم یساز آماده آید،  بوجود می

 (!حزب)شاهنگیپسازی  برای بوجود آوردن و آماده نفره ۵تا  ۳
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برای توانند  یها نفر م ونیلیکه م یزمان یماده شدن برا، آ(حزب)شاهنگیپسازی  آماده

رفقا قرار روز  در دستور  دیرا با «انقالب یبرا نهیآماده کردن زم ،رهبری شوند انقالب

 . داد

و کار نرم کنند  وپنجه دستکه با آن داد  قموضع سو نیبه ا دائماًرفقا را فکر و ذکر  دیبا

 شیپ بهبا رویکرد علمی  یکار پنهانبا رعیت اصول را های سرخ  ساختن هسته یده سازمان

تن و شدن از مجذوب را رفقا  ، توجه رفقا را جلب کنیم و  میکن نیچننیاز داریم که ما . ببرند

  .برحذر نماییم یکار کماز و حاکم که ابدی نیست   طیدادن به شرا

که قادر  یاسالم ینظام جمهور یسخنگو عنوان به یدولت روحان  یشدن جامعه با ناکارآمد یقطب

 ینظام ضد بشر نیا. دهد یمبه حادتر شدن آن تضادها پا  ستین یحاد اجتماع یبه حل تضادها

اصالح کرد و قادر به حل  توان ینمنظام را  نیمسئله که  ا نیا یرو. ستیمعضالت ن نیقادر به حل ا

 انیاز گذشته در م شیب دیبا ستیمردم فرودست ن یشتیمع تیوضع ازجمله یاجتماع معضالت

 .پرداخت یکرد  و به افشاگر دیتأکجامعه  یفرودستان قشر تحتان

برای ما نیاز داریم که از اصلی که  رفقای حزب کمونیست انقالبی آمریکا به ما آموختند 

 :پیروی کنیم کهپیروزی نهایی بر دشمن 

برابر در  کنیم،  مردم را دگرگونو سیاسی حاکم مبارزه کنیم  باقدرتبرای انقالب باید ما »

 نیو از بتقابل  یبرارا و مردم نظام اعتراض و مقاومت نماییم  نیا اتیو جنا ها یعدالت یب

انداز و ارزش و  و به چشم ش با خود همراه کنیمتفکر یها و روشنظام متعفن  نیبردن ا
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قدرت  یها و تالش یمانقالب را بساز نیا یروهای، نمسلح نماییم انقالب نامهو بر یاستراتژ

 کانت"با هر بسیاری از مردم که  .یمآن شکست ده یشکست انقالب و رهبر یحاکم را برا

و آنرا به چالش  آید که بوجود می یدیجدعدالتی  بیهر بحران، هر  -در جامعه "شدید

قبول آنرا معموالً  قبالًیی هستند که ها کنند همان یمقاومت مگیرند و در مقابلش  می

 یروهایانقالب و گسترش ن شبردیپ یبراآنرا بقاپیم و از آن  دیما باو  ،نمودند یم

 احاطه" ،رای ایزوله کردنقدرت حاکم ب درحرکت دیما با. میاستفاده کن اش افتهی سازمان

 یافراد یجمعسرکوبگرانه و کشتار ها  تودهانبوه کردن  یکردن، زندان یرحم ی، ب"کردن

انقالب را دارند، مخالفت و  نیبه ا ازین نیشتریو ب نظام نیرا تحت ا یزندگ نیتر که سخت

در حال افزایش مخالفت مؤثر ی از پس موج دیگر موجهر با  دیما با. میکن جادیاختالل ا

 «.میکن "محاصره"ها را  ، آنزندیخ یمبپا  مردمی که در مقابل این نظام

 

ما طرفداران سنتز نوین کمونیسم رفیق باب آواکیان  دیتأکبارها مورد  قبالًکه  گونه همان کار نیا

 :مگر تقرار گرفت ممکن نیس

گر بخواهد در آن ادیگری ندارد  ی نهیبرای رهبری این انقالب هیچ گزنبش کمونیستی ج »

تشکیالتی خود -سیاسی یها یماندگ نقش ظفرمندانه پیشگام را بازی کند، باید به عقب

 .پایان دهد

 !مانده گذشته پیشگام آینده یا پس
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این وظیفه جنبش کمونیست است که کمبودهای جدی خویش را تصحیح نماید و رفقای 

به خاطر تشکل دهی و سرخ   هستههزاران برای به وجود آوردن را  کمونیست تالش خویش

ی سرخ کمونیستی ها هسته. برابر کنند چندمضاعف و را ی فرودست ها تودهرهبری مبارزات 

بپردازند و با تلفیق تئوری  دادنشانی فرودست پیوند خورده باشند و به تشکل ها تودهکه با 

 -مبارزه-سنتز علمی واقعیت عینی در یک فرایند مشخص بر مبنای اتحادانقالبی منبعث از 

ها و اصول منتج شده  طلبانه بدون سازش در پرنسیپ وحدت در یک مبارزه اصولی وحدت

از شرایط مشخص مبارزه طبقاتی شرایط تشکیل حزب کمونیست انقالبی ایران را فراهم 

هزاران . مجرب واقعی تبدیل نمایند نمایند و آنرا در کوران مبارزه به یک پیشاهنگ

پیشتاز آینده در ایران  حزب کمونیست انقالبیبرای ایجاد های اولیه  ای که نطفه ستهه

 ۲«. هستند

 

مستبد مذهبی جمهوری اسالمی هم ( خواه تیتمام)داری و توتالیتاریسم سرنگونی نظام سرمایه

 !ممکن و هم ضروری است

 !از آن انقالب کمونیستی و نه چیزی کمتر

در میان همه اقشار و طبقات که در جبهه انقالب  ی سرخ کمونیستی هستههزاران سوی ایجاد  پیش به

 !قرار دارند
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 برهان عظیمی

 ۶۳۳۱اسفند  ۴

 

 

 

 :پاورقی

به لینک زیر در تلگرام « !ما فیدشمن و  وظا یروهاین شیآرا ،یاوضاع کنون»برای خواندن   -۶

 :مراجعه شود

https://t.me/New_Communism/1302 

 

 «!را به لرزه در آورد رانیکه ا یده روز» »برای خواندن کلیه این تحلیل تحت عنوان  -۲

 دیکرد و چه نبا دیچه با و۶۳۳۱ ماه یدفرودستان در  حق به زشیعلل خ درباره یکندوکاو

 :زیر در تلگرام مراجعه کنیدبه لینک «   !کردها

https://t.me/New_Communism/1306 

https://t.me/New_Communism/1302
https://t.me/New_Communism/1306
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