گزارشی از برگزاری جلسه معرفی کتاب تاریخ واقعی کمونیسم در هلند
جلسه معرفی کتاب تاریخ واقعی کمونیسم در تاریخ  24سپتامبر  2016در شهر زوترمیر هلند از ساعت  5بعداز ظهر در محیطی
دوستانه بر گزار شد .با وجودیکه جلسه می بایستی در ساعت  8پایان می یافت بعلت استقبا ل حاضرین تا ساعت  9شب پیگیری
شد.
سالن جلسه مزین به پروتره رفیق باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقالبی آمریکا و بنرسرخ بزرگی آلمانی ،انگلیسی و فارسی
بامضای حزب کمونیست ایران( م ل م) با شعار با دشمن بجنگید ،مردم را برای انقالب تغییر دهید وهمچنین میز کتاب حزب شامل
آثار ترجمه شده رفیق باب آواکیان و لوتا و نشری ه حقیقت و نشری ه آتش و اعالمیه های حزب سر بریکسیت و ...بود.
حاضرین از میز کتاب استقبال کردند و بسیاری از کتب موجود فروخته شد .این مسئله از این نظر حائز اهمی ت است که نیاز برای
دانستن انحرافات در کمونیسم و سنتز نوینی که این اشکاالت را مشخص می کند را بازتاب می داد.
هدف کتاب تاریخ واقعی به میدان آوردن کمونیسم واقعی در مقابل دروغ و جعلیات بورژوازی و کمونیسم دروغین و جلوگیری از
تحریفات هیستریک آنها برای دفن دوره ای پر افتخار از جامعهه بشهری می باشهد .نشهان دادن دسهتدوردها و پیهروزی هها وهمچنهین
شکست و اشتباهات تلخ موج اول انقالب ها ی کمونیستی و جمعبند ی از نخستین سپیده دم کمون پاریس و درس اساسی که مارکس
از آن بیرون کشید ای نکه ما به یک قدرت دولتی نوین نیاز داریم .سپس طلوع انقالب در روسی ه تحت رهبری رفیق لنهین و نقهش
حیاتی رهبری کمونیستی برای انقالب و پس از آن در سال  1949تولد یک انقالب نوین در چین تحت رهبری رفیق مائو و سپس
ادامه انقالب تحت دیکتاتور ی پرولتاریا به پیشرفته ترین نقطه ای که رهایی انسان تا کنون به آن دست یافته است یعنی انقالب کبیر
فرهنگی پرولتر ی .در این مسیر نشان داده میشود که علم کمونیسم چگونه تکامل یافته است و چگونه رفیق باب آواکیان صدر حزب
کمونیست انقالبی آمریکا بیش از سه دهه تالش در جریان مهمترین مبارزات تئوریک و ایدئولوژیک موفق به ارائه سهنتز نهوین
کمونیسم و تجسم دوباره کمونیسم و آغاز موج جدید انقالب ها ی پرولتری بر اساس سنتز نوین کمونیسم ،ترسیم و میسر شده است.
برا ی پیشبرد این وظیفه ،کمونیست ها و ملیون ها توده های تحت ستم واستثمار در تبدی ل شکست موج اول جنبش کمونیستی بهه
پیروزی نیازمند تالش و از خود گذشتگی ها ی عظیم و آگاهانه،هدفمند و سازمان یافته تحت رهبری حزب کمونیست نوین هستند.
زیرا موج جدید انقالب های پرولتری هرگز ودر هیچ شرایطی نمی تواند بطور خودجوش سر بلند کند و از طرفی دیگر رسیدن به
جامعه کمونیستی امکان پذیر شده است ولی رسیدن بدنجا حتمی و اجتناب ناپذیر نیست.

سخنران ،رفیق مریم جزایر ی ضمن اشاره به رویداد ها ی اخیر انتخاباتی در امریکا و بازتاب آن د ر مورد وظایف کمونیست ها و
سپس با اشاره به موارد ملموسی از تحریف واقعیات کمونیسم توسط مدیا همگانی سخنرانی کرد .نکته بسیار مهم درصحبت های
رفی ق سخنران در مورد تحریف تاریخ کمونیسم توسط ارتجاع و امپریالیسم  ،برخورد خود کمونیست ها به وقایع تاریخی کمونیسم و
بازتاب تئوریکی ای ن اشتباهات بود .و از آنجا به مسئله مهم این اشتباهات تئوریک و نیاز به سنتز آن و چرا نیاز به این سنتز است
صحبت کرد.بعد از  45دقیقه سخنرانی  ،جلسه با پرسش و پاسخ و ارای ه نظریات وایده های حاضرین ادامه یافت.
در قسمت پرسش و پاسخ و نظرات شرکت کنندگان در فضایی بسیار رفی قانه و دوستانه چه مخالف و چه موافق تها پایهان جلسهه
ادامه داشت .صحبت ها با شور و وجد همراه بود و احساس اینکه بایستی با تحریفات واقعیات کمونیسم در جهان به شکل علمی و
پویا برخورد شود اتفاق نظر وجود داشت .از آنجائی که فرصت کافی برای جوابگوئی به تمامی سئواالت وادامه بحث ها موجود
نبود بدین خاطر بسیار ی از حاضرین خواهان ادامه اینچنین جلسات و همچنین اطالعات بیشتر راجع به سنتز نوین بودند .تـعدادی
از دوستان شرکت کننده که کمونیست نبودند نیز تمای ل داشتند حتما جلسه ای اختصاصا در مورد سنتز نوین گذاشته شود تا بیشتر با
آن آشنا شوند و ببی نند چه اشتباهاتی وجود داشته و این اشتباهات چگونه بازشناسی و در تئور ی مارکسیستی باتاب یافته اسهت .و
خالصه این که باب آواکیان در سنتز نوین چه می گوید و چه تکاملی در کمونیسم را بوجود آورده است.
تعدادی دی گر از شرکت کنندگان که از سازمان ها و احزاب مختلف و همچنین افرادی بدون تعلق به سازمان یا حزبی خاص ،همگی
خواهان برقرار ی بیشتر از ای ن دست جلسات بخصوص بر سر سوسیالیسم چیست و کمونیست کیست ،بودند.
در این جلسه با پیشنهاد رفیق مریم جزایری برای بر پایی یک اتحاد همگانی برای پیشرفت ها و ترقیاتی که انقالبات کمونیستی
مسببب آن بوده اند در سال آینده برای یکصدمین سالگرد انقالب شورو ی از هم اکنون برنامه ریز ی کنیم  ،مورد تاکید همگانی
قرار گرفت .به این امید که بتوانیم با کمک تمامی فعالین سیاسی کارزار ی در یک صدمین سالگرد انقالب شوروی فراهم کنیم.
در پایان جلسه همگی از ای نکه در ای ن برنامه حضور داشتند و از نحوه اداره جلسه و برخورد رفی قانه شرکت کنندگان و سخنران
اظهار رضایتمندی داشتند .همه با این امید که بحث ها ی تئوریکی بیشتری گذاشته شود جلسه را ترک کردند.
در پایان چیزی که خود ما ارزیابی کردیم نیاز و اشتیاق به دانستن واقعیات کمونیسم و برخورد پویا و علمی به آن را می بینیم و
این مسئولی ت ما و حزب ما را دو چندان می کند که می بایستی با کمک همه رفقا ی سیاسی از کلی ه احزاب و سازمان ها و افهراد
مستقل و بخصوص جوانانی که خواهان تغییر این جهان هستند پیگیری شود.
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