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 باب آواکیان  نوین سنتزکرنل وست و 

 دفاع از فرگوسن یا ایران تریبونال
 ی شورش بیانیه

 

و  گفتگویی که بین باب آواکیان)رهبر حزب کمونیست انقالبی( و نیز کورنل وست)مسیحی انقالبی پیرو

و ابهاماتی در  سؤاالت، برگزار شد انقالب و مذهب( تحت عنوان مدرس فلسفه در دانشگاه معروف پرینستون

نماید. هرچند باب آواکیان  امری ضروری می جانب ماها از  بدان گویی پاسخآمده که  پدیدخصوص این برنامه 

کمونیسم: آغاز یک مرحله نوین/ مانیفستی از )سنتز نوین گذار پایهرهبر حزب کمونیست انقالبی امریکا و 

کمونیستی ایران الخصوص جنبش  (، برای مخاطبان و علیی چاپی حزب کمونیست انقالبی امریکا/ نسخه

ایشان ظرف  های فعالیت)برای شناخت از آشنا نبوده ناسی شده هایی که از آثار ایشان به فار ترجمه ی واسطه به

ای بود بین این  اری این مراسم که گفتگو و همکاریکلیک کنید(، اما پس از برگز اینجاچند دهه گذشته 

یک مسیحی انقالبی، مباحثی در بین فعالین پیش آمد که برخی از آنان سازنده  عنوان بهکرنل وست حزب و 

انتقادات بیش از آنکه انتقادی  ظاهر بهولی برخی از این  ،یا احترام ما هستند موردپذیرشبوده و از این منظر 

 رویکرد گرفتند که اگر با بهره  توزی کینهدر برخورد به این دیالوگ از گزینه تخریب و درون جنبشی باشند، 

 دیدگاه لیبرالییک  تراوشات ها اینکردیم  م قطعاً فکر میپرده باید بگوی بی آشنا نبودیم، هایی چنین دیدگاه

درک دیالکتیکی از  جای بهه است ک /اومانیستمارکسیست اصطالح بهیک  در بهترین حالت یا آنتی کمونیست

 .علم انقالب پیش رفته استنفی در نفی هگلی تا سرحد نفی  صل مکانیکیا اتکا به ها، با پدیده

اینکه در فکر چاره و ارائه راهکار برای امر انقالب و  جای بهکه در سطح جهانی،  دست ازاینجریاناتی 

نیست و ضد حزب و رهبری حزب کمو سنتز نوینکمک به سنتز علم انقالب باشند، بیشتر در یک کمپین ضد 

http://new.livestream.com/RevolutionBooksNYC/events/3553992
http://revcom.us/Manifesto/FarsiManifestoFinal.pdf
http://revcom.us/Manifesto/FarsiManifestoFinal.pdf
http://revcom.us/Manifesto/FarsiManifestoFinal.pdf
https://shouresharchive.files.wordpress.com/2014/09/gahshomare-bob-avakian-final.pdf
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 حمالتِ ترین آور ای قرار دهند برای شرم تمایهاند، تا برگزاری این مراسم را دس امریکا گرد هم آمدهانقالبی 

-لنینیست-کسیستدر پوشش مار هایی حتی اگر چنین دیدگاه. بدون پرنسیب و مالحظه به جنبش کمونیستی

زنند و  را فریاد نمی طلبی انحاللوحدت، -مبارزه-وحدتبدون درک سیکل اما ، باشند  مائوئیست نیز فعال

 جدیدترین مورد، یعنیدهند تا اینکه  گفتم هر موضوعی را مبنای حمله خود قرار می تر پیش که چنان آن

انقالب و مذهب پیش آمد و اتفاقاً از سر  دیالوگر امریکا با کرنل وست د یهمکاری حزب کمونیست انقالب

به سمت  هایشان تالشرا یدک بکشند،  "ایسمی" هر آنکه حالتالش  ها سال درنتیجهکه  بودهمین موضع 

 .اند گرفتهانحالل یکی  با ایشان حقیقت را چراکهکرده، نحرکت  که سازمانده است، حقیقت لنینیستی

مند  چهار خط انتقاد اصول با رویکرد و متدولوژی علمی اند نتوانسته تاکنونکه  سنتز نوین "منتقدان"این اما 

نیستند(، با حمله به کرنل  دست ازاینباب آواکیان  سنتز نوینشده ارائه دهند)همه منتقدین فرموله  صورت بهرا 

 بگویند:آن برآمدند تا  درصددسیحی انقالبی، یک م عنوان بهوست 

 اند. باب آواکیان و رهبری حزب کمونیست انقالبی امریکا به مذهب متوهم .۱

تحت عنوان  سنتز نویناست که جریان ایرانی طرفدار  سنتز نویندر  دست ازایناتی توهم به دلیلو  .۲

در مضحکه  ها اخوانپیام  ازجملهر امپریالیسم عناص نشین همدهد تا  به خود اجازه می "حزب کمونیست م ل م"

، ضد مائوئیست و شبه تروتسکیست برای ارائه یک پرو امپریالیستایران تریبونال و نیز همکار جریانات چپ 

 گردد. "یالیستیآلترناتیو سوس"

 درنهایتخوش رفقا! اما  ای دیگر را آغاز کردند، دست سابق، فرصت را مغتنم شمرده و حمله مانند به ها این

سنتز ر اینجاست که دست دوستان ضد را انتخاب یا رد کنند و د سنتز نوینکه باید  اند ستمهای تحت  این خلق

حزب کمونیست انقالبی امریکا، مسلح به سنتز نوین باب آواکیان دارد  که درحالیما در حنا مانده، و  نوین

 که در وقایع فرگوسن نمودِ)امریکا های تحت ستم ی در مبارزات تودهجریان انقالب تأثیرگذارترین عنوان به

رگبار به علت آنکه برای اولین بار گفتمان مبارزه با خشونت م تأثیرگذاریگذارند و این  می تأثیر (وسیع یافت
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که حتی  ای و سراسری، تحت رهبری این حزب به وقوع پیوست، پس این امر عاملی شد پلیس در سطح توده

نیز مجبور به اعتراف گردد، تا آنجا که رئیس  هیئت حاکمه و دستگاه سرکوب وحشیانه امپریالیسم امریکا

البی امریکا، چه منافعی در این حزب کمونیست انق"ی سراسر مطبوعاتی اعالم کرد:  در مصاحبه میسوریپلیس 

  "نویسنده( دارد.-جریان)جنبش

به شکلی حقیر و دست  سنتز نوین منتقدین جریان اصطالح بهدر باال، این  ذکرشدهبدون نظر گرفتن نکته اما 

های  در عرصه رسانه ایشان های پائین سعی در بازتاب واقعیت به شکلی دگرگونه دارند. در همین راستا فعالیت

دوربین یک ژورنالیست آنتی کمونیست، زمین  سان بهاجتماعی با انتشار اخبار و تحلیل از وقایع اخیر امریکا، 

حزب کمونیست  تأثیرتا کالمی از  گذارند میرا به نمایش  "سی بی بی اهلل آیت، خدا و شیطان"زمان و حتی 

گتوهای تحت ستم ساکن در  های تودهق که چقدر حقیر! واقعیت را انقالبی امریکا به میان نیاورده باشند. الح

ی شما از واقعیت  بینند و وقعی به بازتاب دگرگونه و غیر صادقانه می با چشمان خود امریکا دارند مستقیماً

که برای شما امکان انقالب در قلب امپریالیسم امریکا به رهبری یک حزب  به حالتان. خوشا نخواهند گذاشت

، یعنی وقایع اخیر فرگوسن و نقش پررنگ حزب در این خصوص البی وجود ندارد، اما در فنجان چرا!انق

ی  از دریچه منتشرشدههای  ی است تا نگاهی به اخبار و تحلیلتنها کاف کمونیست انقالبی امریکا در آن

در اکونومیسم و تفکرات انحرافی شبه تروتسکیستی آچمز  باهمکمونیستی که همگی  اصطالح بههای  رسانه

 آگاه گردید. ها ای. او .سی و وی. بی ل سانسور ضد کمونیستی از تبار بی.تا بر صحت این اعما بیندازید ،اند شده

و ابتدا  ،در باال شده مطرحبگذارید تا بازگردیم به دو نکته  جانبی اما ضروری به هر جهت با ذکر این نکات

مطرح کرد که نوشتن گناهان یک جریان  چنین اینباید  مسئله رابه نکته اول برسیم.  م آغاز کرده تانکته دو از

جریانات دیگر مدعی کمونیسم عین آن است که کودتای رویزیونیستی و آنتی کمونیستی بعد از مرگ  پای به

مارکس،  پای بهرا  گُرباچف مائو، و نیز عملکرد شوروی در دوران اصالحات ضد کمونیستی خروشچف تا 

ایران  "حزب کمونیست م ل م"اگر ایشان مدعی این هستند که اشتباهات فاحش  چراکهلنین و مائو بنویسیم، 
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داند،  می سنتز نوینباب آواکیان دارد، چون این حزب خود را طرفدار  توسط به شده مطرح سنتز نوینریشه در 

 نیز ها ترویزونیس توسط بهبنابراین منطقاً باید به این نتیجه برسند که اصالحات بورژوایی در چین و شوروی 

رسیده و از میدان مبارزه  غیرعلمیی  بسیاری نیز به همین نتیجهو مائو دارد)ریشه در نظرات مارکس، لنین 

کنند که حزب کمونیست  استنباطتوانند چنین  دین میالبته در اینجا منتقانقالبی و کمونیستی بدر شدند(. 

حزب کمونیست م ل "دانیم رفقای  توانست به چنین امری برخورد کند، اما تا آنجا که ما می انقالبی امریکا می

 که ؛کنند می، از ارائه اطالعات درست و صادقانه به رفقای حزب کمونیست انقالبی امریکا خودداری "ایران م

 ،پرداخته خواهد شد سنتز نویناز  ها آن غیراصولیقت رفقا که ریشه دارد در درک مکانیکی و عدم صدا این

 باب آواکیان با یک درک شدیداً مکانیکی خواند و سنتز نوینرا کپی برابر غیر اصل از  آن توان میکه  چیزی

آواکیان اتفاق افتاده، این است که بدترین چیزی که در مورد سنتز نوین باب : تعبیر نمود تواند میاز تبعات آن 

هم از  آن -"حزب کمونیست ایران"از طرف جریانی تبلیغ شده که در خارج کشور اعالم حزب کرده و ادعای 

 مائوئیست اش را دارد.-لنینیست-نوع مارکسیست 

 سنتز دهنده ارائهواضح و مبرهن همین کافی است تا گفته شود که اگر جریان  صورت بهدر ادامه و 

 "طرفدار"جریان ایرانی  مانند به( توهمی به امپریالیسم باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقالبی امریکا)نوین

از امکان انقالب در کشور امریکا سخن به میان نیاورده و در جهت آن  گاه هیچداشت، به این تعبیر  سنتز نوین

  نمود. تالش نمی

در ذهن خود چنین  غیراصولیخی برای خود و بر اساس یک مشی شده در نکته اول اینکه بر مورداشارهاما 

یک  عنوان بههمکاری باب آواکیان و حزب کمونیست انقالبی امریکا با کرنل وست  که اند نتیجه گرفته

ست که ا جا همین در لیو یک جریان انحرافی است عنوان بهتوهمات وی به مذهب  درنتیجهی مسیحی انقالب

 کم دستن گفتگو در همی چراکهافتد،  ایشان بر زمین می غیراصولیتشت رسوایی برخوردهای غیرعلمی و 

( شاهد آن بودند که آواکیان از اقصی نقاط جهان حضور در این جلسه و یا آنالین صورت به)هزاران نفر
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ود شدیدترین و برنده مباحث اصلی، در همان ابتدای سخنرانی خ پیش بهبحث و  آغازکننده عنوان به

که ایشان و دیگر اعضای رهبری  درواقعو دهد،  ترین مرزبندی و انتقاد به دین و انواع مذاهب را ارائه می اصولی

 ضدیت دوآتشه با که در کنار هستنداین حزب جزء معدود جریانات مطرح کمونیستی در سراسر جهان 

به بنیادگرایی مذهبی  تاکنون برخوردها راشدیدترین  یک اصل اساسی عنوان بهمداوماً و  امپریالیسم،

(، و این در حالی فارسی نیز ترجمه شده است به علل رشد بنیاد گرایی مذهبی، نوشته باب آواکیان که)اند داشته

در برابر  در خارج از خاورمیانه، آسیا و افریقا، شده واقعکمونیستیِ  اصطالح بهاست بخش بزرگی از جریانات 

سکوت نموده و یا اینکه تحرکات سیاسی نظامی جریانات اسالمی در  بنیادگرایی مذهبی و مذهب یا

/امپریالیستی را بخشی از مبارزه ضد امپریالیستی ارزیابی نموده و از آن دفاع داری سرمایهچهارچوب جهان 

)مراجعه شود به اظهارات آلن توان در بین جریانات تروتسکیستی یافت ارز این برخورد را میکه نمونه ب کنند می

گذار حزب  بابک زهرایی بنیان ایستی حزب کار ایران و خوجه و نظریات نژاد احمدیوودز در خصوص دولت 

از انحرافات  مک دستکه  اهلل حزب/خمینی "آنتی امپریالیسم"در دفاع از  )تروتسکیست(کارگران سوسیالیست

 حزب توده نداشت(. توسط بهپدید آمده 

 کرنل وست کیست؟

 پرداز نظریهیک  عنوان بهتوان در کنار نقد به نظریات کرنل وست  است که می سؤالبا پاسخ به این  درواقع

گفت او نه مرعوب امپریالیسم امریکا بوده،  و مقطعی سخن به میان آورد پیمانی هم عنوان بهآلیست، از وی  ایده

)خصوصاً در مرکز امپریالیسم از عدم امکان وقوع انقالب هاست مدتبسیاری از کسانی که  برعکسکه اتفاقاً 

های تحت ستم برای  و دگرگونی توده دار سرمایهوی بحث مبارزه با طبقه  گویند میسخن  جهانی یعنی امریکا(

در بهترین حالت  "منتقدین"این درحالی است که بسیاری از همین  و است ه میان آوردهب انقالب را تائید کرده

به پراتیک انقالبی چه تئوریک، از هرگونه ورود مهای آتی تا از این دریچه نی دهند به قرن را ارجاع میانقالب 

http://bobavakian.blogspot.com/2014/09/blog-post.html


[8] 
 

 ا تنها و تنها انقالبکنونی ر بار ستمجزء معدود کسانی است که آلترناتیو شرایط  اما کرنل وست تن بزنند،

 داند. مردم تحت ستم و آگاه می توسط به

وابسته به  تنها نهروشن است، انقالبی بودن فرد اما آیا کرنل وست ذاتاً فردی انقالبی بوده؟ پاسخ از پیش 

است بلکه همچنین شرکت آگاهانه او در مبارزات انقالبی، فاکتوری  میزان آگاهی و درک علمی او از شرایط

و  به دنیا نیامده استبالفطره انقالبی  صورت به فردی از بدو ورود به این جهانهیچ  است، اما کننده تعیین

 نیست.  مستثناه روفسور کرنل وست نیز از این قاعدپ

مسیحی از درون کشیش یک  عنوان بهکرنل وست در وادی فعالیت سیاسی، هرچند مبارزات خود را 

 عنوان بههای انتخاباتی اوباما  با شرکت در کمپین ۲۰۰۲در سال  نماید، و غاز میآ پوستان سیاهی مبارزات مدن

دچار توهم به  آمریکاییدیگر مبارزین  بسیاری از مانند به، امریکا پوست رنگین یجمهورکاندیدای ریاست 

انقالب در برابر اصالحات ، اما بعدتر موضع شود می کمپین اوباما "تغییر به وجود بیاوریم توانیم میبله، ما "شعار 

 گیرد. را در پیش می

کرنل وست که استاد دانشگاه معروف پرینستون است، سومین شخصیت مهمی بود که از محل  دکتر

من از بودن در "استریت دیدار کرد و در سخنرانی خود در میان معترضین اظهار داشت:  اجتماع معترضین وال

شما از هر رنگ، فرهنگ و جنسیت در  چراکهنشاط روحی من شد اینجا بسیار خوشحالم. این حضور باعث 

وی همچنین در پی کشتار شهروندان  "دار به خود بلرزد. شود تا طبقه سرمایه اید و این باعث می اینجا جمع شده

ما "د اظهار داشت: نجریانات بنیادگرای مذهبی ندار علیهامپریالیستی امریکا  های جنگای که دخلی در  عادی

با استفاده از  گناه بی( هواپیماهای بدون سرنشین و بمباران مردم اخالقی بیدرباره موضوع فساد) هاست مدت

و واشنگتن را به خاطر برنامه هواپیماهای بدون سرنشین قاتل، « کنیم هواپیماهای بدون سرنشین صحبت می

 . "نامیم می« جنایتکار جنگی»
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در برخورد به مواضع امریکا و اسرائیل در خصوص همچنین گزارشی در خصوص اظهارات کرنل وست 

 شود: کشتار شهروندان فلسطینی از سوی راشاتودی منتشر گشت که عیناً در زیر آورده می

ها مشهور است در تظاهرات پیشین صدها  دکتر وست که به خاطر مواضع ضد اسرائیلی و همسو با فلسطینی

در کنار نوشته  که درحالیای انجام داد و  امریکا سخنرانی جنجالی متحده ایاالتدر قلب پایتخت سیاسی  هزارنفری

. حاال این پروفسور قراردادآزادی فلسطین ایستاده بود، اسرائیل را مورد شدیدترین حمالت و انتقادهای خود 

ی را مستحق و ها فلسطینیامریکایی، باراک اوباما را نیز هدف حمله قرار داده و به خاطر نحوه برخورد با  کار کهنه

 محاکمه و عنوان جنایتکار جنگی دانسته است.

 گناه بیهای  دریغ از رژیم صهیونیستی در کشتار فلسطینی بی های حمایتاین فعال سیاسی از اوباما به خاطر 

جنجالی خطاب به اوباما گفته است همیشه بین دروغ و  ای دقیقه سهصریحاً انتقاد کرده است. وی در یک فیلم 

در کاخ سفید  پوستم سیاهبه برادر  خواهم میرابطه مستقیم وجود داشته است، این چیزی است که  جنایت یک

هستی،  پوست سیاهبگویم: تو یک جنایتکار جنگی هستی، نه به خاطر اینکه تو سیاهی و یا نه اینکه یک امریکایی 

گناه شده  انسان بی ۲۲۲اعث کشته شدن دادی ب ها یهودیهواپیماهای بدون سرنشینی که تو به  که اینبلکه به خاطر 

 را در کرانه باختری و غزه بکشند. گناه بیها فلسطینی  دادی تا ده ها آناست و به خاطر همه وسایلی که به 

کرنل وست پیش از آنکه تیغ انتقادهای خود را به روی اوباما بکشد خطاب به نتانیاهو گفت هرکس که اشغال و 

 د اوباما جنایتکار جنگی و مستحق محاکمه است.کشتار را انتخاب کند مانن

رژیم یهودی گفت تو یک جنایتکار جنگی هستی نه به خاطر اینکه یهودی باشی، به خاطر  وزیر نخستاو به 

را انتخاب کردی. وی همچنین از سانسور شدید وقایع جاری در غزه در  گناه بی های انساناینکه اشغال و کشتار 

 را مشتی رسانه فاسد خوانده است. ها آنمحکوم کرده و  شدت بهیکایی را نیز وابسته آمر های رسانه

و  استریت والل دستگیری او به دلیل مشارکت در جنبش اشغا ازجملهبایست نکاتی  در کنار این موارد می

به همراه  . او که در این تجمعقرارداد مدنظرهای سری اول فرگوسن را نیز  نیز دستگیری دیگرش در تظاهرات
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کارل دیکس از رهبری حزب کمونیست انقالبی امریکا مورد بازداشت پلیس واقع شدند، پیش از شرکت در 

 دریافتند که در فرگوسن مبارزه مرگ و زندگی امر مبنی بر اینپیغامی صحن مبارزات از جوانان فرگوسن 

 دستگیری و هم درخطر هرلحظهود، ، در اینجا خبری از شادی نیست، هرکس که به اینجا وارد شجریان دارد

اش در  دیرینه رزم همی کرنل وست به همراه . اما این دو، یعنهای پلیس قرار خواهد گرفت گلوله اصابت

مبارزات ضد نژادپرستی و ضد خشونت پلیس، ادعای خود مبنی بر انقالب و نه چیزی کمتر را اثبات نمودند و 

است در  ای تودهای نسبتاً  تم سیستم فاشیستی امریکا دارای پایهتحت س پوستان رنگینکرنل وست که در بین 

را مثل  تاجانمام  و پیش از دستگیری چنین اظهار داشت که من به اینجا آمده ها تظاهراتهمان سری اول 

 .خواهران و برادران فرگوسن ام در معرض خطر قرار دارم

ای چون  نیست که حزب کمونیست انقالبی امریکا در برخورد به شخص برجسته و استثنائی دلیل بیپس 

ها و انتقادات خود اختیار کرده و بر اساس شیوه عمل کرنل وست  کرنل وست گاردی باز اما با حفظ پرنسیب

است که حزب و فردی انقالبی و ضد امپریالیست به  شدن تبدیلاز یک فرد متوهم به بخشی از امپریالیسم تا 

کند.  جدی خود در مبارزات انقالبی جاری امریکا قلمداد می پیمان هم عنوان بهرهبری آن، کرنل وست را 

شدن او چشمگیر بوده و از این منظر و  تر رادیکالواقعیت آن است که روند رو به رشد کرنل وست و هر دم 

و ارتباط دادن آن به  دست ازاین سنتز نوینف در او، جستن هرگونه انحرا انقالبی بر اساس اظهارات و عملکرد

در مضحکه ایران تریبونال، چیزی جز تخطئه یک تالش انقالبی و  "حزب کمونیست ایران م ل م"مشارکت 

 کمونیستی نیست. 

و به یک معنی به اوباما، هیئت حاکمه امریکا  تنها نه، "حزب کمونیست م ل م ایران" برخالفکرنل وست 

ی  های گندیده رسانه که در ازآنچهکه حتی با مواضعی رادیکال،  رد،های آن باوری ندا انواع پروژه امپریالیسم و

ی همچنین در دیگر دارد. و چالشگرانه و تقابل جویانه برخوردی صریحاً در جریان است نیزامپریالیستی 

تر  و تنها قدرتمندان قوی شوند میمردم در این نظام نادیده گرفته اظهارات خود اشاره داشته است که 
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. کرنل وست اعتقاد دارد که حتی مقامات سیاسی امریکا هم در اختیار ثروتمندان این کشور قرار گردند می

فعلی امریکا، یعنی  جمهور رئیس. او در همین ارتباط راجع به کنند میفعالیت  ها آنعوامل  عنوان بهدارند و 

باشد و در حقیقت وی عروسک  می استریت وال های غولسم اوباما تحت طل": گوید میباراک اوباما 

بازی ثروتمندان است. او)اوباما( اکنون رئیس ماشین آدم کشی امریکا شده است و به آن افتخار  شب خیمه

 . "کند می

 علمی به سنتز نوینِیِ و غیرمتدولوژی و رویکرد ماتریالیسم مکانیک

 باب آواکیان

  .شنا می کند و شناور می ماندفقط ماهی مرده در مسیر آب 

 مائو تسه دون

های گوناگون اجتماعی و  با پدیده سنتز نوینیوه برخوردهای اما با مطرح نمودن چنین بحثی، یعنی ارائه ش

چون  ای استثنایی باشخصیتو همکاری  پیمانی همیعنی در خصوص این مورد خاص،  برخوردشسیاسی، و نیز 

ایرادی بر  که توان مدعی این امر بود ارائه گردید، آیا همچنان می تفصیل بهکرنل وست که شرح آن در باال 

وارد است؟ قطعاً منظور در اینجا عدم وجود ایراد در تئوری نوین انقالب، یعنی سنتز کمونیستی و  سنتز نوین

 ادعااهد چنین خو است که می هدفمندیها و غرغرهای  انقالبی باب آواکیان نیست، بلکه منظور از ایراد، تخطئه

سه قله رهبری  توسط به شده ارائه های تئوریباب آواکیان منطبق بر اصول کمونیسم انقالبی و  سنتز نوینکند که 

 رزم هم، همکار و انگلس فردریک جنبش یعنی مارکس، لنین و مائو نیست)در این مبحث البته نباید نقش کبیر

 فراموش گردد( و از آن فراتر نرفته است. وزف استالینژی  کارل مارکس و نیز خدمات شایسته

دی در مباحث ، از آن روی که ایراسنتز نوین "منتقدین"نمود که  استنباطتوان چنین  اما در پایان بحث، می

منتقدان  اصطالح بهزنند.  دری می به هر ناچار بهاند،  باب آواکیان نیافته سنتز نوینیعنی بحث  این ی دهنده ارائه
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حزب کمونیست انقالبی بر  تأثیراتی خود از سانسور  گرانه برای پیشبرد وظایف تخریب نوینسنتز جریان 

 آنکه حالروند،  می پیش  سنتز نوینو طرفدار  پیمان همنقد جریانات  های تحت ستم گرفته  تا مبارزات توده

)که در بسیاری موارد باشد هم صحیحاو،  پیمانان همو  سنتز نوینانتقادات ایشان به جریانات طرفدار اگر حتی 

اند با یک  منتقدین نتوانسته که مادامیگردد و  سنتز نوینتواند به معنای عدم حقانیت  ، اما این نمیصحیح نیست(

که آلترناتیو دیگری را جایگزین  صدالبتهپرداخته و  سنتز نوین نقد بهعلمی و کمونیستی و متدولوژی رویکرد 

حسابی باز کرد، چون  گونه هیچخود(  جای بهشان  )پراتیک نداشتهها آنهای  ثتوان بر روی بح آن نمایند، نمی

مبارزه برای ": توان خالصه کرد اینگونه میرا  سنتز نوینمخالفین کالم همگی اشتراک در تحلیل نهایی جان 

 ر چارچوب نظامرفرم د"حرکتی مگر ، "نیست پذیر امکانانقالب و دیکتاتوری/دموکراسی پرولتری وقوع 

 گل همینجاست، همینجا برقص! ."دموکراسی/دیکتاتوری بورژوایی باد زنده" ، پس"کنونی میسر نیست

در مقام آن  در سطح جهانی سنتز نوین ان اصولیبخشی از جریان طرفدار عنوان به، ما دفاعیاتاما با تمام این 

؟ و چگونه این حزب توانسته بپرسیم چرا ایران تریبونال حق به "حزب کمونیست م ل م"قرار داریم که از 

با را  ای چون پیام اخوان( ی امپریالیستی )تحت رهبری مهرهخود در ایران تریبونال تشکیالتی-سیاسی مشارکت

، از دل شرایط موجود که اسناد خودشان( بر اساس)رادارند سنتز نوینبر  "!تأکید"ادعای آنکه  توجه به

؟ داند نمیباب آواکیان  سنتز نویندر تقابل با تازد را  می چهارنعلامپریالیسم در آن بدون هیچ رقیبی دارد 

امپریالیستی و افشای /داری سرمایهیط کنونی درهم شکستن ها در شرا کمونیست ایفیکی از وظ که درحالی

تحت رهبری و نفوذ امپریالیستی  های پروژهچگونه ممکن است با و راست وابسته بدان است،  "چپ"جریانات 

 نماید؟ همکاری 

بحث  غیرقابلصورت شدیداً مردود و  سهبه  اکنون هماز  سؤالبدین  هارائه داده شدالبته از منظر ما پاسخ 

 است. 
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)جالب باب آواکیان نداشتیم سنتز نوین ازادعای رفقا مبنی بر اینکه ما در آن دوران درک درست یا عمیقی  .۱

پس چنین بحثی مردود . اند( به ترجمه و تبلیغ سنتز نوین باب آواکیان پرداخته ۱۲۱۱است که این رفقا از سال 

که با اتکا به  ها آن)چه د جریاناتیایران تریبونال، بودن ی مضحکهزمانی برگزاری  ی در همان برهه چراکهاست 

نوکران آن،  و عدم آشتی با امپریالیسم نظری بسیار( های محدودیتچه جریاناتی که با  سنتز نوینمباحث 

شماردند و  امپریالیستی مردود میداری/ نظام سرمایه علیهبخشی از مبارزه  عنوان بهآقای پیام اخوان را  ازجمله

 آن شورش نمودند. علیه حق به

، تأثیرگذاریادعای رفقا مبنی بر اینکه ما)حزب کمونیست م ل م( بدون توهم به چنین جریاناتی، تنها در پی  .۲

دولوژی شبه تروتسکیستی چه بیانی از متهای روشنفکرانه اگر این نفوذ چراکهه در آن بودیم. افشا و گرفتن پای

حتی شدیدتر و بدون  آن راشد بدون دخالت در این مضحکه امپریالیستی هم،  ، اما باید گفت که میاست

مند علمی  رد اصولای بیشتر با یک رویک تر گذارد و پایه عمیق تأثیریمحدودیت در بیان حقایق افشا نموده، 

نداریم که چون  آن راحق  گاه هیچامپریالیسم  علیهبه یک معنی، ما در مبارزه کمونیستی پیدا کرد. 

مورد  هرروزهها در سرتاسر جامعه که  حرکت در میان توده جای بهتروتسکیست یا آنارشیست،  بورژوایی خرده

و رهبری  دهی سازمانو تالش برای  ها آنبتاً آگاه شوند و جای فعالیت در میان عناصر نس ظلم و ستم واقع می

ها و  ها، پروژه یک رهبری با رویکردی شدیداً علمی و کمونیستی دست به نفوذ در سازمان توسط به ها آن

 نمایند. عمل میمنافع ما  علیهکه دست بر قضا  ندنیست ربط بیبه ما  تنها نهجریاناتی ببریم که 

ایشان چکی از نهادهای امپریالیستی دریافت زیرا  ی امپریالیسم نیست پیام اخوان مهره"ادعای رفقا مبنی بر اینکه  .۲

که در این صورت باید گفت؛ گیریم  ")نقل به مضمون(نکرده است که در وبالگ آن نهاد رسماً منتشر شود

در مورد موریس  اما ، صد برابر بدتر!ه باشنددریافت نکردهم که ایشان مبلغی برای تبلیغ آرای امپریالیستی 

ایران  یاب حقیقتدر کنار پیان اخوان، کمیته  ها این هردویچه؟ اما در مورد سِر جفری نایس چطور؟) کاپیتُرن

امپریالیسم از طرف حزبی  ومواجب جیرهبا یا  ومواجب جیره بیدادند( همکاری با نوکر  تریبونال را تشکیل می

درک صحیحی از کارکرد امپریالیسم و نهادها و مهره بر مبنای تحلیل لنین و مائو از امپریالیسم که قرار است 
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سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی  ازجملهگوناگون اجتماعی  های عرصهبه جنگ با آن در هایش داشته باشد و 

همانا  رهبری آنبا جریانی که  تواند به سازش با چنین جریاناتی رسیده باشد؟ سازش برود، چگونه می

امپریالیسم امریکا بوده، امپریالیسمی که با به قدرت رساندن جمهوری اسالمی، نقش مستقیمی در سرکوب 

جنبش کمونیستی و جنبش انقالبی ایران در سرتاسر دهه شصت، از کردستان تا تهران، از اهواز تا آمل داشته، 

شصت هفت که خود از مسببین اصلی آن است عدالت را برای کشتارهای تابستان سال  تواند میچگونه 

 برقرار سازد؟ ومواجب جیره بینوکران  توسط به

 :رهـؤخـم

حزب کمونیست م "شرکت منتقدین برخی از البته در این خصوص باید روی این نکته دست گذاشت که 

اساساً به دلیل نقدشان به این جریان در آن دوران، یعنی دوران برگزاری شان ولی اکثرشان(  )اگر نه همه"ل م

 گیری موضعمضحکه ایران تریبونال، نباید با خواندن این متن بر خود ببالند و چنین تصور نمایند که چه 

 نبسیاری از همین منتقدیو نقدهای  اند، چون برخورد شتهرادیکالی نسبت به این حزب و ایران تریبونال دا

همچنین بخشی از آنان که مواضع کمیته اجرایی( و -سازمان کارگران انقالبی ایران)راه کارگر ازجمله

، کوبنده و چشمگیررادیکال،  چنان آنعلمی و در آن دوران هم اساساً  ضدامپریالیستی رادیکالی دارند

حرکتی برای رفع کُتی خواند، چون ، یانهآن را به اصالح عام توان میحرکتی بود که  درواقعنبود، یا  تأثیرگذار

 ها آندر  پویندگی رشد نکرد که هیچ، بلکه گاه هیچ تنها نه از درون مبارزه ضد امپریالیستی ایشان در آن دوران

ود که به به وقایع کوبانی و نیروی نظامی آنجا که از روزهای اول پیدا بنسبت درصد  ۱۰۰ زدگیو جو توهم

 نوعی به تواند میدر آن دوران  ها آنصحیح  گیری موضعاست که  اینجاآمد و امپریالیسم وابسته است پدید 

این جریانات با یکدیگر، که ریشه  و سکتاریستی .)بگذریم از حس رقابت بین سازمانیه شودیک شانس خواند

زا بر بس تأثیریکمونیستی است و نه چیزی که بتواند رویکردی دارد و این نه  ازآن پسو  ۷۲در دوران انقالب 

   (.جنبش داشته باشد
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این  "ضد نظام سرمایه داری/ امپریالیستی" مکانیکیعقربه ثانیه شمار مبارزات تاریخ به یک مفهوم واقعی 

ظهر و  ۱۲باشد فقط دو بار، یعنی یک بار در  میثانیه  ۱۸٬۲۰۰)یک روز( که شامل ساعت ۲۲ظرف جریانات 

درک ماتریالیسم ! گذرد رفته و با چشم بهم زدنی از آن می نیمه شب به مصاف امپریالیسم ۱۲بار دیگر در 

داری/امپریالیستی چه از طرف بسیاری از منتقدین ایران تریبونال  مکانیکی از سوخت و ساز درونی نظام سرمایه

در ایران  عضو و هوادارشان()از باالترین کادر رهبری تا پایین ترین تشکیالتی-جریاناتی که بطور سیاسیو چه 

بیونال شرکت نمودند دو روی یک سکه انحرافی در عدم مبارزه پیگیر پرولتاریایی علیه امپریالیسم را تشکیل تر

 می دهند. 

 انقالب در اتاق فکری امپریالیستی ی جزوهخواندن 

ی آشنایبرای خوانندگانی که  نوشته رفیق برهان عظیمی

آنچنانی با مباحث حول و حوش ایران تریبونال ندارد، به 

 عنوان کار مطالعاتی توصیه می شود.

 در که تریبونال ایران کارزار این اثر:  از مقدمهبخشی 

 اخته و ثمر بی برای کاتالیزوری عنوان به پروسه، یک

 با ایران کمونیستی و رادیکال چپ جنبش از بخشی کردن

 نظرات به گشت، تبدیل نوین نظم طرفدار الیوک نفوذ

 زندانیان با ارتباط در دادخواهی جنبش حول ناصحیح

 د.رس می پایان به مبحث این از گیری نتیجه با  و شود می پرداخته ۸۲ سال کشتار و ۸۰ دهه سیاسی

 کلیک کنید. اینجادریافت جزوه روی عکس یا برای 

http://antifairan.files.wordpress.com/2013/11/estehaleye-enghelab-dar-otaghhaye-fekriye-amperyalisti2.pdf
http://antifairan.files.wordpress.com/2013/11/estehaleye-enghelab-dar-otaghhaye-fekriye-amperyalisti2.pdf
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