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 مقدمه شورش:

 از نوینی مرحله یبرا یرهبر و راهکار انداز، چشمآشنایی با 

 یستیکمون انقالب

دی بزرگ شد. پدر او اسپورجیون و میال ۰۵که به طبقه متوسط تعلق داشت در دهه  یا خانوادهدر  باب آواکیان

 ها ونیلیم یکش نسلارمنستان بوده و قبل از شروع  ی ارامنهمادرش روت نام داشت. پدربزرگ و مادربزرگ باب از 

خانواده پدر و  نفر از ارامنه توسط دولت عثمانی ترکیه در جنگ جهانی اول که طی آن شمار زیادی از هر دو

مریکا، ابه  مادربزرگشپدر و  مریکا مهاجرت نمودند. بعد از مهاجرتِاشدند، به  عام قتلمادربزرگ باب آواکیان نیز 

نمودند، به کار کشاورزی در مزرعه کوچکی پرداختند که  ازدواجدر شهر فرزنو کالیفرنیا با یکدیگر آشنا و  ها آن

 مویعآوردند.  ایبه دنمریکا و در شهر فرزنو را اپدر باب آواکیان)اسپورجیون( در  ازجملهدر ادامه سه فرزند پسر 

به دانشگاه استنفورد رفت اما به خاطر وضعیت مالی خانواده  سال کینام داشت که به مدت  "بیچر"باب  تر بزرگ

. بازنمودتعمیرگاهی  لیومباتمکانیک  عنوان بهاز ادامه تحصیل منصرف شد؛ او بعدها به شهر فرزنو بازگشت و 

 ریتأثباب نیز تحت  پدربزرگ ی خانوادهزیرا  به دانشگاه نرفت، گاه چیه "هربی"باب آواکیان  تر جوانعموی 

در مخارج خانواده  نیتأمتا آنجا که مجبور شدند برای  ؛بودند ۰۳۹۵ یها سالشدید اقتصادی دوران رکود و بحران 

  بپردازند.و فروشگاه ها   مغازه یها شهیشپاک کردن کنار کار کشاورزی به 
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وکیل  عنوان بهروت مادر باب آواکیان، اهل برکلی کالیفرنیا بود. اسپورجیون بعدها به دانشگاه رفت و 

اروپایی  دپوستیسفاما به خاطر آنکه از خانواده ارمنی زاده شده بود و از مهاجرین  وجود نیبااشد.  لیالتحص فارغ

 . گرفت یمآمریکا، قرار  دپوستانیسفعیض نژادی شدید نبود همواره مورد تب

 شده لیتشکو التین تباران آمریکایی( مختلف  پوستان اهیسملی) یها تیاقلباب آواکیان بعدها به دبیرستانی که از 

 ها آنملی و مرزبندی علیه  یها تیاقلعلیه  دپوستانیسفبود رفت، که این امر نقش مهمی در آشنایی او با نژادپرستی 

 در وی ایفا نمود. 

سال به علت بیماری جدی کلیه در بیمارستان با چند ساله بود( به مدت  ۰۱ که یوقتآواکیان در اوایل جوانی)

استوارانه بر روی هر دو  ۰۵دانشجو در دهه  عنوان به اش یسالمتنرم کرد. پس از به دست آوردن  وپنجه دستمرگ 

 یها چهرهپا درگیر تحوالت جنبش مبارزاتی در برکلی شد. با شروع جنبش آزادی بیان در برکلی با برخی از 

پیشروترین نیروی انقالبی آن دوران از  عنوان بهرهبران حزب پلنگ سیاه  ژهیو به ۰۳۰۵ یها سالکلیدی جنبش 

از او یک فعال سیاسی فداکار ساخت، بلکه همچنین او را به یکی  تنها نه تیدرنهانزدیک همکاری و مبارزه نمود که 

 پیشرو آن جنبش مبدل نمود. یها نیسیتئوراز 

 حزب یک با ایجاد را خود که زندگی گرفت باب آواکیان در همان ابتدای جوانی تصمیم

 کمونیستی نماید. انقالب ، وقفمتحده االتیا نوین در انقالبی کمونیست

که تنی چند از رهبران انقالبی آن حزب توسط اف.بی.ای و سازمان سیا به قتل رسیدند، و یا  ۰۵دهه  یها سالدر 

از مبارزه برای  یطورکل بهدلسرد و ناامید شدند که  چنان آنبسیاری از افراد درگیر مبارزات آن دهه از ادامه مبارزه 

راهکار پیشروی انقالب کمونیستی با  کردن پیدا برای یریناپذ یخستگ طور به آواکیان باب همیشه دست شستند، اما
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 با که یدرحالارتقاء محتوای سیاسی باالتر  باهدفو سازمان دادن تشکیالتی پایدار  مهم یها یریگآموختن و درس 

 تالش نموده است.  دهد، ادامه مبارزه به تواند یممتحد گشته و  جهان سراسر در مبارزات

 در مهمی نقش او. نموده است انقالب استراتژی و تئوری را برای بسط و توسعه یریناپذ یخستگهمچنین تالش  او

مسیر  بر حزب حفظ برای درنبرد او بعد به آن از و کرد بازی ۰۳۹۰ سال کمونیست انقالبی امریکا در حزب سیتأس

تجربه انقالبات کمونیستی  عمیقاً او قوی، مبارزه نموده است. انقالبی یریگ جهت کمونیستی با سرخ انقالب جاده

 و ها یکاستتجربیات دو جامعه سوسیالیستی در شوروی و چین(،  ازجملهیک موج جهانی) مثابه بهقرن بیستم را 

جهان را  سرتاسر در و تاریخ طول در بشری تالش مختلف یها نهیزماز  نیز بسیاری دستاوردهای آن را و همچنین

 تنها نه که نوین ارتقاء داده است کامالً سطح یک به چنان آنرا  متد انقالب و علم قرار داده است. او موردمطالعه

 تئوری علمی و آواکیان باب. بریم شیپ بهبرای دستیابی به پیروزی  را مبارزه واقعاً ادامه دهیم بلکه، مبارزه بتوانیم به

را ایجاد نموده  هست ها ستیکمونما  ازیموردنکه  انقالب از نوعی اینکه واقعاً چه برای استراتژیک یریگ جهت

 است. 

 رهبری حزب تنها نه بدون اینکه خواسته باشیم در مورد نقش او اغراق و غلو نمائیم استوارانه معتقدیم که او

-کمونیستی در دل هیوالی نظام سرمایه داری انقالب پیشرفته نیروی یک عنوان بهکمونیست انقالبی امریکا را 

 مردم برای بزرگ بخش الهام و منبع قهرمان یک عنوان به تنها نهایجاد نموده است،  متحده االتیاامپریالیستی 

در  استثمارشوندهستمدیده و  و مردم ها ستیکمونبسیاری از  بخش الهامبلکه، همچنین  هستزحمتکش امریکا 

پیروزی انقالب در امریکا  انامک تنها نهو معتقدیم نقش پیشتاز او در جنبش کمونیستی جهانی  است، جهان سراسر

  فراهم نماید. تواند یمجهان را  یجا یجا کمونیستی در پیشروی و امکان پیروزی انقالب بلکه همچنین برای
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مائوئیست در تشکیالت -یک رهبری کمونیست عنوان بهخواننده با نقشی که باب آواکیان  شمار گاهدر طول این 

 ایفا کرده برخورد خواهد نمود.  یحزب درونو بعدها  یسازمان درونایدئولوژیک -کمونیستی در مبارزه سیاسی

 این در. از اهمیت مهمی برخوردارند ها دهیااست، زیرا که  تیپراهمامری  ایدئولوژیک(-پلمیک)مبارزه تئوریک

کبیر فرهنگی  انقالب رهبران از یکی ،(Chang Chung-Chiaoچانگ چونگ چیائو) به منسوب ی هیانیب زمینه،

است  شده نوشته ها دهیاکه بر اهمیت پلمیک و مبارزه بین  "چهار نفر باند" اصطالح به از یکی و چین پرولتری در

 اینکه چگونگی رویکرد، ازنظر، هم "است ایدئولوژی دینامیک)پویای( عاملتئوری ": با این نکته ربط دارد بسیار

 مردم. ندیب یمجهان را  یانداز چشمشورش( چگونه و با چه -اینکه مردم)تحت ستم و استثمار ازنظرهم  و درک

 در شرکت و مشاهده همچنین آن را با بلکه ،آموزند یماز طریق مطالعه  مستقیم طور به تنها نهکمونیسم را  تئوری علم

درک خویش  مردم چنین پیکار حادی است که طریق . ازرندیگ یفرام ها دهیاکارکرد  و مختلف خطوط بین مبارزه

 و باالبرده قرار دارند باهمبین خطوطی که در تقابل و مبارزه  در مقایسه را شان ییتواناو  دهند یمرا از تئوری تعمیق 

 و همچنین اینکه واقعاً چه هست نادرست ازآنچه که چگونه بین آنچه را که صحیح و درست است آموزند یمبهتر 

 نخواهد شد را، مرزبندی نمایند. منجر به رهایی آنچهو  شود یمرهایی ختم  چیز به

 شورش
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 آواکیان باب انقالبی رهبری و سیاسی یها تیفعال شمار گاه

(BA)، تاکنون  ۳۳۹۱-۳۳۹۱  یها دهه طول در 

 سواالت به پاسخ در: 1نشریه انقالب ویراستار یادداشت

 آواکیان مبارزاتی باب ی خچهیتار مورد متعدد در

 عنوان به تکاملش و رادیکال سیاسی فعال یک عنوان به

وجود ه ب زیر شمار گاه کمونیست، و انقالبی رهبر یک

از کتاب خاطرات باب  شمار گاهاین مطالب . آمده است

روند  از من سفر فراتر: مائو و تا  آیک از"آواکیان: 

 کمونیست به امریکا -جریان حاکم–اصلی 

 (۵۰۰۲ -انتشارات اینسایت پرس چاپِ)"انقالبی

که توسط  دیگر اطالعات از رخیب اضافه به ،شده گرفته

جزئیات و  یتمام به در نظر ندارد که  شمار گاه این که یدرحال. است شده ارائهخود باب آواکیان 

 عنوان به تکاملش وباب آواکیان  سیاسی یها دخالت به که یعناصر و مختلف حوادث از بسیاری

 و ،یا محدودهچنان  ازاما یک درک  ،اشاره کند شود یممربوط  کمونیست و انقالبی رهبر یک

 . کند یمگذشته را بیان  دهه پنج از بیش کلیدی برجستهموارد  از برخی

                                                           
1
 ارگان حزب کمونیست انقالبی امریکا  
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۴۶۹۱  

2جنبش آزادی بیان"در  برکلی دانشگاه در دانشجو یک عنوان به
فعال  ۰۳۰۱ سپتامبر ماه در ،آن آغاز مرحله از" 

 از آن روی تحصنین چنی که ،بود به جرم تحصن دانشگاه اداری ساختمان ی شده بازداشتنفر  ۱۵۵ از یکی. بود

 در شیها خواستهآوردن  دست بهدر پیروزی و  FSM برای عطف نقطهیک داشت که  کننده نییتعنقش بسیار 

 . دیگرد یممحسوب ، ۰۳۰۱ دسامبر

۴۶۹۲  

3ویتنامروز  کمیته"درگیر  ،آغاز همان ازباب آواکیان 
 و جلسات اولین از برخی که ،بود ۰۳۰۰ در اوایل سال "

 تظاهرات، در شرکت با همراهوی . نمود برگزارو  یده سازمان ویتنام جنگ علیه مریکاا دررا  ها تظاهرات

 ریزتحریم در مداوم کنندگان شرکتی از یک عنوان بهکمیته روز ویتنام  یها تیفعال دیگر و جلسات ،ها ییمایراهپ

 خواستند یم که "وارد تازه شدگان دعوت همه"کالیفرنیا به  -برکلی دانشگاه رکمیته روز ویتنام د ادبیاتفرهنگی و 

آن کمیته بود و و نمایندگان  سخنراناناعضاء  نیتر فعالسیاسی بپردازند یکی از  وجدل بحث بهتنام در مورد جنگ وی

 ،محالت مختلف، یها دانشگاه از بسیاری در همچنین. باب نمود یمن سخنرانی آ یها تظاهرات و اتتجمع ی همهدر 

به بحث و  ویتنام جنگ مدافعاناغلب با  ،سانفرانسیسکو و برکلی منطقه در دیگر یها گروه و وکار کسب کلیسا،

 . پرداخت یممناظره چالشگرانه 

                                                           
2
 FSM-The Free Speech Movement 

3
  VDC- The Vietnam Day Committee 
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۴۶۹۹ 

 ،ویتنام جنگ با مخالفت در بسیاری مقاالتو  کرد یمکار  4مپارتسرَ مجله برای نویسنده و محقق یک عنوان به 

 دونالدمپارتس از طرف رَ در یا مقالهنوشتن برای  باب آواکیان. نوشت یم 5سیاه قدرت از حمایت در و نژادپرستی

را  ویتنام جنگ ،عمومیبود که در انظار  متحده االتیا سربازان اولین از یکیو  مریکاا ارتش گروهبانکه  دانکن

 متقاعد برایمبارزه  و بحث به بعد، یها سال در باب آواکیان ،هادامدر  .داشت را ، نقش اصلیبود هوم کردکمح

 جلب به ویتنام جنگ با مخالفتاز ارتش و  آمدن بیرون رایب متحده االتیا ارتشقدیمی  سربازان و سربازان کردن

 . ، پرداختکار آن انجام در ها آن برای حمایت

۴۶۹۱  

 ازو  ،همکاری نمود (شد تبدیل سیاه پلنگ حزب به بعدها که)خود از دفاع برای سیاه پلنگ حزب با نزدیک از

 گریدافراد  از کمی تعداد و 9هاتن بابی، 8الدریج کلیور ،7سیل بابی ،6هیو نیوتون ازکه آن حزب  زمان آنهمان 

 . با آن حزب فعالیت داشت ،بودشده  لیتشک

 بردن باال باهدف که ،بود فهیوظ نظامهفتگی خدمت  نام ثبت توقف در افراداولین  از یکیمؤلف و  باب آواکیان

 درمریکا ا وظیفه ارتش نظام بهدفاتر فراخوان  در مرکز تحصن برگزاری لهیوس به ویتنام جنگ برابر در مقاومت سطح

                                                           
4
 Ramparts Magazine 

5
 Black Power Movement 

6
 Huey Newton 

7
 Bobby Seale 

8
 Eldridge Cleaver 

9
 Bobby Hutton 
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ه ب پلیس رحمانه یب و گسترده حملهباعث  کار  این. نمود یمنقش ایفا  دفاترو به تعطیل کشاندن آن  کالیفرنیا اوکلند

 مکرر حمالت برابر درمعترضین  تنها گزینه دفاع از خودِ عنوان بهخیابانی  مبارزه بهمنجر  که ،شد تظاهرکنندگان

  ها آن در شرکت و یتظاهراتن چنی یده سازمان برای در هر هفت روز هفته نهفعاال بسیار، باب آواکیان . شد پلیس

 . دیکوش یم

 اتهام به که هیو نیوتون آزادی از تا کرد تالش ریناپذ یخستگ طور به ،۰۳۰۹ سال خالل درباب آواکیان بعدها 

 . ایدمن حمایت و سیاسی دفاعدستگیر شده و خود نیز زخمی گشته بود  اوکلند در و قتل یک پلیس شلیک

که  بود، کرده مکان نقلکالیفرنیا  ریچموند باب آواکیان به خاطر فعالیت انقالبی سیاسی به ۰۳۰۹ سال پایان در

 دیگر مردم فقیر و و دپوستیسفمردم  نژادپرستی هیعل مبارزه گسترش ،فعالیت آن از کلیدی بخش یک ازجمله

 جنبش با ها تیفعال آن ادامه در که حال نیدرع ،در آن شهرستان بود سیاه پلنگحزب  از حمایتهمچنین 

 . کرد یم کار ویتنام جنگ و علیه محالت در دانشجویی،

 همچنین و، یطورکل به متحده االتیا خارجی سیاست و ویتنام جنگکه از  کالیفرنیا مردم ،۰۳۰۹ سال اواخر در

 و صلح حزب گرفتن قرار برای 10امضا یآور جمع کمپین یک ،خشمگین بودند آمریکا جامعه در شدید نابرابری

 ،خواه یجمهور حزب و دموکرات حزبدر مقابل  رادیکال آلترناتیو یک عنوان به ، ۰۳۰۱ سال انتخابات در 11آزادی

 تعداد بسیج در مهمی و نقش ؛ن تالشی همراه شدا چنیب 12الدریج کلیور پیشنهادباب آواکیان با . افتاده شدراه  به

 اعضای با همراه)کالیفرنیا یسراسر تورانتخابات قرار دهد  در  در آزادی را و که بتوان حزب صلح مردم ضروری
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 اینکار  از دوره این طول در. مشارکت جست( سانتانا ظهور حال در تازه گروه و سکویفرانس ساندر  13وپیرت مایم

 یسینو اسمتقابل با مرکز  در البداهه یف اعتراضی تجمعخاطر  به بار کی: شد بازداشت بار دو باب آواکیان تور،

14قوای ذخیرهآموزش سربازان "
 جنگ ضد راهپیمایی در که یدرحال دیگربار  و ؛آنجلس لس در مدرسه یک در "

باب آواکیان نقش . و دستگیر شد گرفت قرار موردحمله خشونت با پلیس توسط شرکت داشت، زههُ سنشهر  در

هیو نیوتون  از دفاعدر  سیاه پلنگ حزبتن به کمپین پیوسبرای  آزادی و صلح حزبدر متقاعد کردن  یا کننده نییتع

 نقشباب  و بود، شده ایجادسراسری  حزب یک عنوان به دیگر آزادی و صلححزب  ،۰۳۰۱ سال تابستان در. داشت

 . نمود ایفاالدریج کلیور  جمهوریِ ریاست شدن نامزدبرای  مهمی و زیآم تیموفق

۴۶۹۱  

هیو نیوتون که  از حمایت در اوکلند در بزرگ تظاهرات یک در آزادی و صلح حزبطرف  از نمایندگی به

 دانشجویی هماهنگی کمیته" از یدیگرافراد  و براون رپ کارمایکل،استوکی  ،سیاه پلنگ حزب هبرانر

15غیرخشونت آمیز
 شرکت نمود. سخنران عنوان بهشرکت داشتند،  ،"

اوکلند برپا  شهرستان عمومی بیرون دادگستری که در هیو نیوتون آزادیِ در  تظاهراتِ سال همان در بعدهاباب 

 را در زندان گذراند. روز ۹۵ تیدرنهاکه  ،شد دستگیر آمریکا پرچم به یحرمت یبشده بود به اتهام 
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 Mime Troup 
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 که یا ساله ۰۱ رستانِیدب اولِ سالِ نوجوانانِ آن موجب به که است یا برنامه (ROTC-Reserve Officer Training Corps)رهیذخ یقوا سربازان آموزش  

 ارتش از را هیشهر پرداخت یتقاضا و ندینما را ارتش گانه سه یقوا از کی هر به وستنیپ درخواست آن در یسینو اسم با توانند یم اند دهینرس یقانون سن به هنوز

 ییها رشته دیبا کنند یم انتخاب ارتش یانتخاب ی رشته ستیل از دانشگاه به ورود از بعد نوجوانان نیا که ییها رشته. وندندیبپ ارتش به حتماً که آن شرط به ندینما

 (شورش.)کند یم نییتع و دییتأ را آن کایآمر ارتش که باشد یخاص
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تشکیالتی  یعنی ؛داشت ۰۳۰۱( در پایان سال RU)"اتحادیه انقالبی" سیتأسدر  یا کننده نییتعنقش آواکیان 

سیاری از باب ب، ۰۳۹۱تا  ۰۳۰۱ ان. در طول دورشدآمریکا  انقالبی حزب کمونیستوجود آمدن ه مقدمه بکه 

مجله در سیاسی مناظرات و  تئوریکمقاالت مهم  ازجملهاتحادیه انقالبی  ارگان( ۹تا  ۰شماره )سرخمجله مقاالت 

 نوشت. را  ۰، و ۰، ۱سرخ 

۴۶۹۶  

 کارگران از دسته آن بین ارتباطبرقراری  در و ریچموند در نفت کارگران اعتصاب از حمایت در فعال طور به

 برکلیِ دانشگاه محوطه در "سوم جهان" دانشجویان اعتصاب ازجمله آموزان، دانش یها جنبش و اعتصابی

افراد "به خاطر رویارویی با  ،نفت کارگراناعتصاب  این طول درباب آواکیان . شتدا دخالت (،UC)سکویسانفرانس

، نمودند یم اعتصاب شکستنکردند و سعی در حمله  کارخانه اعتصابیصفوف کارگران به ای که "رشدهیاج

 . شد دستگیر

 تظاهرات از تعدادی در و "مردم پارک" اطراف در برکلی در مبارزه با ارتباط دررا اتحادیه انقالبی باب آواکیان 

 این ٔ نهیدرزم برکلی شهرستان درلقوه اب نظامی حکومتیک  تحمیل برابر درمقاومت  و زمان، این به مربوط

 . را رهبری نمود مبارزات

 دیگر و 16شهروندان مکزیکی تبار سیاه، مردمرهایی  از حمایت در و ویتنام جنگ ضد جنبشدر  وی همچنین

که  ،سکویسانفرانس در هنفر هزاران تظاهرات یک در ۰۳۰۳ در اول ماه مه سال. درگیر بود ستم تحت یها تیمل

پلنگ  رهبر حزب همپتون فرد پلیس که سال، همان در بعدها. کردبرپا شده بود، سخنرانی  سیاه پلنگ حزبتوسط 
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را به  ها شهرستان از تعدادی درشان دفاترحزب و  این را علیه یا گستردههجوم  و ،سیاه در شیکاگو را به قتل رساند

 جلوگیریبرای  کمک و دفاع برای دیگران هب پیوستندر  مردم از گروه یک یده سازمان در، آواکیان انداختراه 

  داشت. یا کننده نییتعان نقش پلنگمرکزی  دفتربه  حمله از

 تابستان و بهار در( دموکراتیک جامعه یک برای دانشجویان)ملی یها ونیکنوانس در یفعال ینقش باب آواکیان

 و ،گذارد شیپ بهرا تعیین و  جوانان و آموزان دانش نقشرا در انقالب و  اتحادیه انقالبیموضع  ،ایفا نمود ۰۳۰۳ سال

 باحاد  یا مبارزهو به . حمایت کردمریکا ا در ستم تحت مردم دیگر و تباران یمکزیک ،پوست اهیس مردم مبارزات از

 انحرافموانع و  عنوان به مبارزات اینرد  و مخالفتبه  که 17پیشرو کار حزب ژهیو به طلبانه فرصت نمایندگان روند

، داد یمارائه  18و گارگریستی خوانشی محدود، اکونومیستیبه  اتکامبارزه طبقه کارگر با  زیبورژواناسیونالیستی 

  پرداخت.

۴۶۱۰  

 عنوان به زنانجهانی  روز جشن احیای در یا یدیکل نقش ،اتحادیه انقالبی اصلی رهبران از یکی انعنو بهآواکیان 

 یها تظاهراتدر اصلی  سخنران و ایفا کرد، ۰۳۹۵ یها سال طول در متحده االتیا در انقالبی تعطیل روز یک

  .شد یمبرپا که به مناسبت روز جهانی زن  ب.د مختلفشهرهای 

برای  متحده االتیا سراسربه  بود، اتحادیه انقالبی گروه برجسته اعضای ازکه باب آواکیان  ،۰۳۹۵ سال تابستان در

 سازمان یک عنوان به آن توسعه و (تبرکلی قرار داش منطقه در آن سیتأس پایگاهکه ) اتحادیه انقالبی گسترش

                                                           
17

 The Progressive Labor Party 
18

 Workerist 



 باب آواکیان  
 

14 
 

 یا ندهیفزا طور به و شد انتخاب اتحادیه انقالبیسراسری  مرکزی کمیته عضو یک عنوان به او. سراسری، سفر کرد

 . شد شناخته رسمیت به آن برجسته عضو عنوان به

۴۶۱۴  

اتخاذ یک خط  جهیدرنت که هنگامی

از توسط برخی ماجراجویانه  ی طلبانه فرصت

 در یانشعابدر برکلی  اتحادیه انقالبیاعضا 

که نتیجه عملی آن  داد، رخ اتحادیه انقالبی

 ینینش عقب یک و اتحادیه انقالبی تخریب

باب آواکیان  ،بود انقالبی جنبشاز  جدی

 را یطلب فرصت این برابر در مبارزه رهبری

اتحادیه  اکثریت ودست گرفت. ابه 

، صحیح اساساً خطرا حول  انقالبی

 با، انقالبعلمی به  و جدیرویکرد 

ه و بکسب قدرت سیاسی  یریگ جهت

 ازیموردن نوینِ ی جامعهوجود آوردن 

رو به  باب آواکیان در مرکز و دیگری که  - ۰۳۹۰شانگهای، ی اسکلهروی 
هستتصویر ایستاده، لیبل برگمن   

۰۳۹۰-باب آواکیان به همراه دو رفیق دیگر در چین انقالبی  
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 از کمی تعداد عمل نبایدکه  کمونیستی انقالب

 بایدبلکه  ،باشد مردم یها توده از جدا یها کالیراد

 امکان منظور به مردم از نفر ها ونیلیم شامل تیدرنها

 قدرت و موجودنظام  سرکوبگر نیروی دادن شکست

 . ، متحد نموداست اش یدولت

باب  ،سراسری اتحادیه انقالبی رهبر یک عنوان به

 ماهاول  احیای در یا کننده نییتع( نقش BA)آواکیان

 متحده االتیا در انقالبی تعطیل روز یک عنوان به مه

 در مه ماه اول یها تظاهرات از تعدادی در و داشت

طول  در ،متحده االتیا در مختلف یها شهرستان

 . کردسخنرانی  ۰۳۹۵ یها سال

 یدستاوردها نسبت به یتر قیعم درکسفر کرد و  چین به ئتیه یک سأر دراب آواکیان ب ،۰۳۹۰ سال پاییز در

 مورد درو مناظره  بحث درگیر وپیدا نمود در چین  فرهنگی انقالب اهدافنیز  وماهیت  ،سوسیالیسم ساختمان

 . شد یالملل نیب سطح در و تاریخ طول در کمونیستی جنبش

۴۶۱۵  

 رهبریاعالم شده بود، باب آواکیان  یرقانونیغمریکا جنگ ویتنام در ا هیعلران تظاهرات علیرغم اینکه در آن دو

، طی شرکت کرده بودند را داشتنفر  ۰۵۵۵که در آن  سکویسانفرانسدر تظاهراتی در  امپریالیستی ضد سازمان

۰۳۹۰آواکیان در کنار نسل جدید و قدیمی انقالبی در چین،   



 باب آواکیان  
 

16 
 

علیه  مقاومتشان در ویتنام مردم پیروزی موضع آشکارادر آن تظاهرات  و کرد محکوم را آمریکا امپریالیسمسخنرانی 

  تجاوز امریکا را اتخاذ و اعالم نمود.

را به  آننکه برای آو  (RU)اتحادیه انقالبی تقویتدر  یا گستردهتالش  ۰۳۹۱ سال در بعدها باب آواکیان 

سراسری  رهبری هسته مرکزیت عنوان بهدر آنجا  و کرد مکان نقل شیکاگو منطقه به سازمان سراسری تبدیل نماید،

 .کرد خدمت اتحادیه انقالبی

۴۶۱۱-۴۶۱۱  

 کارگرانکنگره  سازمان بینانشعاب  شامل همچنینکه ( RU)اتحادیه انقالبی ونیدر مبارزهاب آواکیان رهبری ب

ی امحتو که سؤال اینبر سر ( معروف بود جوانهای لرد حزب به قبالً که)پورتوریکوو سازمان انقالبی سیاه 

 کمونیسمزنده  یریکارگ به و یریگ جهت و انترناسیونالیسم درواقع یا وچیست،  کننده خفهدگماتیسم  و ناسیونالیسم

 این. باشد، را رهبری نمود ازیموردننوین  انقالبی حزبتشکیل و بوجود آوردن  سیاسیِ و تئوریک یمبنای باید علمی،

رشد  هب نیز دوم درجه در یا مبارزهچنان  اما ،شد اتحادیه انقالبی علمی اساس و پایه تعمیق به منجر یطورکل به مبارزه

وظیفه که  بود همراه ها ستیکمون کارتقلیل  جهت ریعنی د اکونومیسم یسو به اتحادیه انقالبیونی در گرایشیک 

 انقالبی اساسی منافع نمایندگان یجا به کارگران مرهروز اقتصادی مبارزه برای جنگنده بهترینرا  ها ستیکمون

 . دانست یم، تاس جهان سراسر در ستم، و ظلم و استثمار به دادن پایان برای تالش در پرولتاریا،

 جدید، یریگ شکل اساس و پایه تقویت به کمک برای ۰۳۹۱ سال در ملیسراسری  تور یک بهباب آواکیان 

 . بود، رفت آوردنش وجود بهدر تالش برای  اتحادیه انقالبی که انقالبی کمونیست حزب
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 نبرد آخرین آنچه یا برای ،رفتتشدید شده بود دوباره به چین  فرهنگی انقالب که زمانی ،۰۳۹۱ سالدر  وی

 کمونیست حزب در رویزیونیستهاعلیه  هم آن ،دندیجنگ یم مائو انقالبی خط برای که کسانی و دون مائوتسه بزرگ

 و بودند چین در یدار هیسرمااحیای  دنبال به درواقعاما  دندیکش یمرا یدک  کمونیستکسانی که نام ، یعنی چین

شدند با سرکوب وحشیانه  قادر ۰۳۹۰ سال در مائو بعد از مرگ تیدرنها و گرفتن بودند در حال قدرت حزب درون

مناظره و بحث  درگیرباب آواکیان  ،چین ( از۰۳۹۱)بازدید این طول در. بگیرند دست درقدرت را  ،نیروهای انقالبی

 و سوسیالیستی جامعه در انقالب ادامه مورد در چین کمونیست حزب مختلف نمایندگان بازنده  مبارزه و پرتنش

  ، شد.چین مانند سوسیالیستی کشور یک انقالبی یها تیمسئول و یالملل نیب نقش و آن بین رابطه

۴۶۱۲  

 مرکزی کمیتهصدر  عنوان بهباب آواکیان  و توسط کنگره، شد برگزار انقالبی کمونیست حزب مؤسس ی کنگره

 . شد انتخابحزب 

۴۶۱۹  

در  شد، انجام چین کمونیست حزب در ها رویزیونیست توسط کودتا نکهیازا پس ،دون مائوتسه مرگ ازبعد 

. یافت توسعهو سربلند کرد ( RCP-آر سی پیانقالبی) کمونیست رهبری حزب در یمختلف خطوطارتباط با آن 

 را خود قدرت ها رویزیونیست و شد سرکوب زور به چین در کودتا این برابر در مقاومت شد مشخص که طور همان

 میراث مدافع که  نمودند یموانمود  و گرفتند یم را  بودن کمونیستمدتی همچنان ژست  برای اما ،کردند تحکیم

 یکغالب کردن  برایپیش  ها مدتاز انقالبی که  کمونیست حزب رهبری در برخی ،باشند یم دون مائوتسه
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 کمونیست و حزب کردند یمانقالبی پافشاری  کمونیست عملکرد حزببر رویزیونیستی -رویکرد اکونومیستی

اتخاذ گرفته بودند،  دست به چین در را قدرت که کسانی از حمایتموضع   ،دادند یم هلانقالبی  را در این جهت 

 امر این دیدن به تمایل شدت به انقالبی کمونیست حزب دیگر رهبران از برخی وباب آواکیان  که یدرحالنمودند؛ 

 ،جامع کامل، مطالعه یک همیتا که حال نیدرع ،برخاستند آن با مخالفت به وداشتند  رویزیونیسم پیروزی  عنوان به

گوشزد  را جهان سراسر در آن تاریخی و جهانی اهمیت و ریتأث و چین در مهم وقایع لیوتحل هیتجز وسیستماتیک 

 وقایع از لیوتحل هیتجز و مطالعه عمیق فرایند یکبه  ورودانقالبی را برای  کمونیست باب آواکیان حزب. کردند یم

 علمی رویکرد یک به نیاز دلیل بههم  دو هرطول کشید،  سال یک از بیش از کهی رایندف ،رهبری نمود چین در مهم

 برایانقالبی  کمونیست حزبتشکیالتی آنان که در درون  خرابکاری برابر در مقاومتو هم به خاطر  سیستماتیک و

 یکودتا از حمایتدر  موضعشاناز  حمایت جلب برایفراکسیونی  یابزارها از استفاده وی رویکردن چنی تضعیف

 مشغولانقالبی  کمونیست حزب داخل دررویزیونیستی -خط اکونومیستی یک برای مبارزه و چین دررویزیونیستها 

 . بودند کار به

۴۶۱۱  

 توسط نآ تخریب در تالش باوجود و باب آواکیان،  رهبری به لیوتحل هیتجز و مطالعه روند اوج نقطه عنوان به

 آر سی پی در مبارزه وفصل حل برای مرکزی کمیته جلسه ،(RCPانقالبی) کمونیست داخل حزب در رویزیونیستها

ی که خط مرکزی کمیته نشست، این در. شد برگزاردر مورد اینکه چه موضعی در مورد وقایع چین باید اتخاذ شود، 

 پشتیبانی نبایدهستند و  رویزیونیست ها،  رویزیونیست"تحت عنوان ) باب آواکیان توسط شده نوشته ی مقاله یکدر 

کودتای مخالفت با در آن به افشا و گذاشته شد و  شیپ به( "شوند. پشتیبانی بایدهستند و  انقالبی، انقالبیونو  ؛دنشو
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کودتا  لهیوس بهکه  "گروه چهار نفره"به رهبری به اصالح رویزیونیستها و حمایت از نیروهای انقالبی در چین 

  .کرد تصویبرا سرنگون و سرکوب شدند 

۴۶۱۱  

 شکست با مواجهه دررهبری آر سی پی  رویزیونیستها در

 در کودتا از که ،۰۳۹۹ سال مرکزی کمیته نشست در خود

خط  یکتحت و با کار کردن  نمودند حمایت چین

حزب کمونیست انقالبی در درون  رویزیونیستی-اکونومیستی

 بسیار زمان کی برای و د،ه کننقبضرا  آن خواستند یم امریکا

 مرکزی کمیته تصمیمات همراهکه  کردند یم وانمود کوتاه

 درواقع ندداد نشاننکشید که  طولمدت زیادی  اما. باشند یم

یید و همراهی با تصمیمات )تأکار این انجام قصد وجه چیه به

 رهبریبه  حمله یک و را ندارند (شورش-کمیته مرکزی

 در یهرکس برای همراهی راآواکیان  خاص به طور به و حزب

با خود  توانستند یمرا که  حزب کمونیست انقالبی امریکا

 اریع تمام مبارزه یک به منجر این، دامن زدند. ،را همراه کنند

 رویزیونیستها به پیوستنبا  سابق اعضای از سوم کی حدودشد که  حزب کمونیست انقالبی امریکا درانشعاب  یک و

 بر حمالتپیروز شوند،  یحزب دروندر مبارزه  توانند ینمکه روشن شد  و زمانی .کردند ترکصفوف حزب را 

، ۸۷۹۱یادبود مائو تسه دونگ، نیویورک، سپتامبر 
باب آواکیان در حال ترسیم آنالیز خود در خصوص 
 تغییر خط سیاسی عمیق در چینِ پس از مرگ مائو
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را رهبری  ها رویزیونیست این یضدانقالب حمالت دادن شکست برای مبارزهباب آواکیان  بردند. شیپ بهحزب را 

 ازکه  ایدئولوژیک و سیاسی یها یشرویپدستاوردها و  تحکیم به و ،پرداخت ها آن خط ورشکستگی افشای بهکرد، 

درونی  مبارزه این طریق از کهشفافیتی  اساس بر. ه شده بود، پرداختآورد ارمغان به رویزیونیسم علیه مبارزه  طریق

آورده  دست به رویزیونیسم و انقالبی کمونیسم میان تقابل یطورکل به و چین در تاریخی حوادث مورد در حزب

 سواحل در و یشرق سواحل در دون مائوتسهداشت  یادبودهایی برای گرامی حزب کمونیست انقالبی بود، شده

 تر گسترده یعمومجمعیت  با ها درسآن در میان گذاشتن  برای ،(شورش-نیویورک، کالیفرنیا و غیرهی امریکا)غرب

 باب آواکیان  داشتند، حضور نفر هزار یک از بیش ها آنیک از  هرکدامدر  که ،ها بزرگداشت این در. را بر پا نمود

 کتاب یک عنوان به ازآن پس که سخنرانی نمود "دون مائوتسه یانقالب میراث و چین دادن دست از"در مورد 

 . رسید چاپبه ( شورش -"دمات فناناپذیر مائو تسه دونخ"جداگانه )تحت عنوان 

۴۶۱۶   

 رهبر که 19نگ سیائوپینگد سال، همان ژانویه در

 در یدار هیسرما احیای و سوسیالیسم سرنگونی روند

 با ازآن پس ودیدن کرد  از امریکا بود، چین

حزب  .نمود دیدار کارتر جیمیامریکا  جمهور سیرئ

دی. سی.  واشنگتن در یتظاهرات کمونیست انقالبی

 را کارتر با شدیدار و  کرد یمنگ سیائوپینگ نمایندگی آنچه را که د افشا کردن و محکوم و ،آن با مخالفت در
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نفر از تظاهرات کنندگان را  ۰۵۵ گرفت، قرار موردحمله پلیس توسط یا انهیوحشبه طرز  تظاهرات این. سازمان داد

واشنگتن دی سی باب آواکیان  در مقامات. باب آواکیان ازجمله ،ندکرد بازداشترا  تن ها ده و مجروح یطورجد به

 حکم حداکثر رفته هم یرو رشدگانیدستگ همهکه  ندمحکوم کرد متعدد یها جرم هبرا  دیگر نفروازده د حدودو 

 دی سیهوادارن خواست که واشنگتن  از تن صدها از حزب کمونیست انقالبی .فتندگر را حبس سال ۱۱۰ یعنی

بودند  شده شناخته دون مائوتسه طرفداران عنوان بهکه  رشدگانیدستگاز  کشور سراسر در یا یاسیس حمایت و بیآیند

  .داد سازمانرا 

 یها شهرستان از تعدادی درنفر  هزاران ابو  رفتسراسری  سخنرانی تور یک باب آواکیان به ارتباطهمین  در

 برایشجاعانه  که کسانی به حمله و شتم و ضرب این مقابله با اهمیتبه امریکا صحبت کرد. و  سراسر در بزرگ

 با و درآوردندبه اهتزاز  را انقالب و دون مائوتسه پرچم و تالش کرده نگ سیائو پینگو افشا کردن د محکوم

 گذاردند، پرداخت. شیپ بهقالبی امریکا را انقالبی حزب کمونیست ان اهداف ضع ومو قاطعیت

 ،طرفدار خط مائو متهمان از نمایندگی به حقوقی تیم کارتوجه  اب و بود، شده بسیج که سیاسی حمایت به توجه با

 یروشن بهدولت  اگرچه ،مردود شناخته شد موقت طور به دون مائوتسه متهمان دیگر وباب آواکیان  علیه اتهامات

 با ارتباط در و زمان همان در. اهتمام نماید اتهامات این بازگرداندن برای یقو احتمال به و تواند یم که اعالم کرد

 آنجلس لسروزنامه  در یا مقاله خود، ملی سخنرانی تور از بخشی عنوان به ،آنجلس لس درشدن باب آواکیان  ظاهر

 تهدیدرا  متحده االتیا جمهور سیرئباب آواکیان  که شدبیرون آمد و با تحریف کردن سخنان او وانمود  تایمز

اما  ،کند چاپسخنان باب را از  یا یجزئبعدها مجبور شد بخش  تایمز آنجلس لسکه روزنامه  هرچند .است  کرده

 یعنی اتهام کذب این مورد دراز او  "ییها سؤال" باب آواکیان رفتند و  اقامت محل به مخفی سرویس مورانمأ

 . ، نمودندکارتر پرزیدنتجان  به تهدید



 باب آواکیان  
 

22 
 

ی گسترش سرکوب الگوی به توجه با

باب آواکیان در شرف  علیهکه  یا ابندهی

 و کلی تصویر گرفتندر نظر و با  تکوین بود

 ه یحاکم طبقه برخورد نحوه از تاریخی تجربه

 حتی و انقالبیون با دولتش و متحده االتیا

 تصمیمدارند،  جدی مخالفت که یمخالفان

 که آنچه زدن هم به خاطر برگرفته شد 

 یابنده قدرتگسترش  یها تالش وضوح به

وی کشور  ،هست او علیه حرکتحاکمه برای 

باب  ،1891 سال در. کند ترکمریکا را ا

 پناهندگی درخواستاز فرانسه آواکیان 

 اتهامات دوره، این طول در. نمود سیاسی

طرفداران معروف به  متهمان علیه شده عنوان

 پناهندگی برایباب آواکیان پرونده . ابقا و بازگردانده شد مجدداًمریکا ادر  ،باب آواکیان ازجمله مائو تسه دون

 و جهان دموکراسی نیتر بزرگکه ادعای کذب  مریکاا یها ستیالیامپررای ب تنها نهاین پرونده  رد شد. سیاسی

 متحد ملل سازمان و فرانسهمقامات  اما، برنداشتدر چیزی خجالت  جز به طورقطع بهدارد  را "آزاد جهان یرهبر"

وجود ندارد و  مریکاا متحده االتیا مانند کشوری در سیاسی سرکوبوانمود کنند که  همچنان کردند یم سعی

 عرصه در مبارزهآن  با همراهو  سیاسی یها تیحماو جلب  دار ادامه کمپین یک طریق از تنهاو  .تنخواهد داش

۸۷۱۸در کنار دیوار کموناردها در پاریس، -باب آواکیان در تعبید  
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به  متهمانآنکه  بدونو  زیآم تیموفق طور به دون مائوتسهطرفدار  تهمانم هیعل شده مطرح اتهاماتکه بود  حقوقی

 . علیه باب آواکیان( شده عنوان اتهامات ازجمله )و لغو شدزندان روند 

 

 در طول چند دهه بعد از آن

 وی  ،ی که با آن مواجه بودخاص شرایط هرتحت  و پیش آمد آواکیان ضعیتدر وهر بار که  یمشکالتعلیرغم 

را  محکم و پایدار یا مبارزه وئه داد اصدر آن ار عنوان به ی را برای حزب کمونیست انقالبی امریکامهم بسیار رهبری

مبارزه و  و دامن زدنیز  کل یک عنوان به یالملل نیب کمونیستی جنبشبرای بلکه  ،برای حزب کمونیست انقالبی تنها نه

 به دستیابی طریق از بشریت رهاییبرای  علمی سیستماتیکو رویکرد متدولوژی  یک اساس بر انقالبی یها تیفعال

 . برد شیپ بهرا ، جهانی سطح در کمونیسم

 رویزیونیسم سمت بهمریکا در درون حزب کمونیست انقالبی اکه  یا یقوگرایش  با مواجهه در ،۱۵۵۹ سال در

 شده مشخص کمونیستی انقالب برای جدی موانع توسطکه  جهان وضعیت چارچوب درگرایشی که  ،وجود داشت

 یدار هیسرما احیای و انقالبچرخش معکوس  دار ادامه  ریتأث ژهیو به و امپریالیسم قدرتموارد با افزایش  برخی در و

نمایندگی  آن تراز هم دولت و رویزیونیستی شوروی جماهیر اتحاد که را آنچه که واقعیت این همچنین و)چین در

برخوردار  سربلند نمود و تا حدی از شتاب (نبود یدار هیسرماآشکارا تعدادی از کشورهای  جز بهچیزی  نمود یم

 به انقالبی حزب یک ازرا  حزب کمونیست انقالبی توانست یم که واقعی بسیار خطراین گرفتن با در نظر  ؛شده بود

رون رفت و یب راه تنها کمونیستی انقالب شانیبراکه خلقی  یها توده به خیانت و ،کند تبدیل رویزیونیست پوسته یک
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 آواکیانباب  ،وجود داشت ستیز طیمحرو به افزایش  تخریب و شان دکنندهیناام شرایطو  استثمار و از ستمگسست 

 حزب تقویت و رادیکال بازسازی یک به رسیدن هدف باحزب کمونیست انقالبی را  در فرهنگی انقالب یک

 یک عنوان بهکردی انقالبی عمل به قادرد، حزبی که باش حزب... کمونیست... یانقالب نام شایستهی که نیروی عنوان به

 عنوان بهبشریت  تیدرنها و ستم، تحت مردم یها توده اساسی منافعبا  تبطمر که کمونیستی انقالب پیشتاز نیروی

و  حزب کمونیست انقالبی شد در رویزیونیسم پیروزی مانع فرهنگی انقالب این. ه انداختراباشد را  کل یک

، بحز انقالبی نقش و کمونیست پیشاهنگ نقش تقویتو  یرویزونیست راتیتأث بیشتر کردن کن شهیرهمچنان برای 

 . ادامه دارد

 برای ،یعلم انقالبی جنبشدر  تئوری از استفاده و تئوری عرصه در رهبری ومداوم  کار طریق ازباب آواکیان 

 علمی ی هیپابر مبنای  تر محکم و پایدار صورتیه ب حتیرا  کمونیسمکه  کمونیسم، ازنوینی  سنتز ،کمونیستی جنبش

 تبدیل برای مبارزه از مهم بسیار ابعاد از بسیاریدر  علمی رویکرد ومتدولوژی  این از استفاده برای حل راه ی ارائه و

 .داد رائها، کمونیسم هدف سمت به جهانرادیکال 

 

 ارگان حزب کمونیست انقالبی امریکا "نشریه انقالب": سایت لینک منبع

timeline.html-http://www.revcom.us/avakian/ba 
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 ستهیشا یبعد یها نسل و نسل نیا! نه است؟ یستمیس نوع چه است؟ یا جامعه نوع چه نیا

 نیا از شیب میگو یم من. است ریپذ امکان بهتر اریبس یا ندهیآ. هستند بهتر اریبس یا ندهیآ

 یلعنت ستمیس نیا تحت شان یزندگ که جهان سراسر در و کایآمر در ما جوان نسل ،!نه

 زودرس مرگ به است، شده مهر و قفل سرنوشتشان که یجوانان است، افتهی خاتمه

 یجوانان هستند، روبرو ینظام نیچن تحت خشونت و یبدبخت عمر کی با ای و اند شده محکوم

 و است شده کشانده ستم و ظلم ریمس به ستمیس نیا توسط سرنوشتشان تولد از قبل یحت که

 یزیچ نه و انقالب: میگو یم من! نه نیا از شیب: میگو یم من. اند شده سپرده یفراموش به

 !کمتر

 انیآواک باب

 

 شورش


