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 مادام که افراد فرانگيرند درپس هريک از جمالت، اظهارات و وعده و وعيدهای اخالقی،          
 دينی، سياسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجوکنند ـ درسياست همواره قربانی           
 لنين ـ سه منبع و سه جزء مارکسيسم  د. ی فريب و خودفريبی بوده و خواهند بو سفيهانه          

 
ی حادی عليه گرايشات و انحرافات  تئوری کمونيسم علمی توسط مارکس و انگلس، درجريان مبارزه

ويژه عليه نظرات آنارشيستی و  بورژوائی و بورژوائی در درون جنبش نظری و عملی کارگری و به خرده
ی جهان  درعرصه ـطبقاتی پرولتاريا ی جانبه ئوری همهرفرميستی، در اواخر قرن نوزدهم به صورت يک ت

سيرتحوالت طبقاتی چندهزارساله درجوامع بشری، خطوط عام گذار به جامعه جهانی بدون طبقه و  بينی،
کارگر در انجام اين  طبقه سياسی ـ تشکيالتی ـ سبک کاری و فرماندهی عام بدون مبارزه طبقاتی، اصول

 زاده شد. ـ رسالت تاريخی
آليسم  بورژوازی ومدافعين ايده د که  بورژوازی ، خردههد میسال گذشته نشان  ١٦٠جربه تاريخی جهانی در ت

کارگيری  وچه درجريان بهآن وتولد  گی را عليه اين تئوری، چه درجريان تکوين وزنده ی مرگ ی، مبارزهفلسف
در کوره  آن دادنپرولتری  و تکامل قالبات نی پرولتاريا برای پيش بردن ا آگاهانهمتشکل و توسط جنبش اش

 ند.ا همبارزات نظری و عملی، ادامه داد
 د:وش میدر دوسطح پيش برده  عليه کمونيسم اين نبرد ارتجاعی

ند که کمونيسم با ذات اينم میدرسطح بيرونی دشمنان پرولتاريا به نفی کامل اين تئوری پرداخته و چنان تبليغ ـ 
 مبتنی بر مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و استثمار ازلی و ابدی می باشند! گانه است و مناسبات انسان بی

کشان با  است. زيرا هردقيقه و هرساعت کارگران و زحمت ی آشکار چندان بُردی برای آنها نداشته اين مبارزه
يدا و حتا يک بورژوا پ کنند داری را لمس می بودن نظام سرمايه پوست و گوشت و استخوان خود ظالمانه

  .باشد آالف و علوف رسيده کشان به است که بدون استثمار نيروی کار کارگران و زحمت نشده
صورت  توسط گرگان درلباس ميش ی پرولتاريا کاری از درون جنبش آگاهانه اما درسطح داخلی، خرابـ 

نقد نظرات طرح ازطريق  و آن دادن به تکاملادعای تئوری کمونيسم علمی و يا  اقبول ظاهریب که گيرد می
مراتب خطرناکتراست زيرا تميز دوست و  اين خرابکاری به .پردازند ی آن می تخطئه به شده دراين تئوری
در درون جنبش کارگری چندان سهل و آسان نيست و برای اثبات نادرستی ديگر از يکدشمن پرولتاريا 

 رات انحرافی آشکارگردند.تری الزم است تا عواقب نظ نظرات انحرافی مطرح شده پراتيک طوالنی
کشاندن پرولتاريا نهايتا بقاتی پرولتاريا و ط ی ندکردن لبه تيز مبارزهباهدف کُ  ،تجديدنظر در کمونيسم علمی

داری از دوران رقابت آزاد به دوران رقابت  زمان بود با گذار سرمايه بورژوازی، همدربرابرسازش و تسليم  به
 ی مالی، يعنی دوران امپرياليسم. رمايهانحصارات سرمايه و برتری يافتن س

يل نمود: کسب مافوق سود توسط يزيونيسم( درمارکسيسم را چنين تحلمادی اين تجديدنظرطلبی)رو لنين پايه
سرمايه از طريق غارت منابع طبيعی کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره و تقسيم بخش ناچيزی انحصارات 

ر)معروف به يقه سفيد( و کارکنان حزبی و سنديکائی کارگری، که از اين مافوق سود دربين کارگران ماه
توانسته بودند در نظام پارلمانتاريستی و مبارزات مسالمت آميز طبقاتی تاسطح پارلمان باال کشيده شده و 

جلب از اين راه  و رفته ی سرمايه داری لم داده بودند قول استالين درصندليهای پارلمانهای کشورهای پيش به
بورژوازی ورشکسته که دراثرفشار سرمايه  خردهعالوه،  به. امپرياليستی ـايت آنها به سياستهای بورژواحم

درون جنبش  بهبينی خرده بورژوائی را  جهان باخود ،به درون صف پرولتاريا پرتاب می شودمرتبا بزرگ 
  . گردد میمنبع ديگربروز رويزيونيسم  ده وربکارگری 

ی تئوری، دشمنان او  ديالکتيک تاريخ چنان است که پيروزی مارکسيسم در رشته" : لنين دراين باره نوشت
 اپورتونيسمکند به شکل  ، ليبراليسم ميان پوسيده کوشش میدرآيندمارکسيست  به لباس نمايدکه را وادار می

شينهای جنبش ميزن ل پارلمانی سوسياليست و انواع پشتاسوسياليستی خود را احيا نمايد... اينان درميان عم
 .)مقدرات تاريخی آموزش کارل مارکس(کارگری و از روشنفکران "سمپاتيزان" تعدادکثيری طرفدار دارند

در درون جنبش کارگری شروع به اخالل نمودند. اين اخالل اساسا در  به کمک اين عمال خود تهاسيامپريال
و سم در درون آن پيش برده شد. برنشتاين ی رفرمي مبارزه طبقاتی انقالبی پرولتاريا و اشاعه یجهت تخطئه 



در  رويزيونيستها اين رويزيونيسم کهن بودند. ی گان برجسته ی اول قرن بيستم نماينده دودهه کائوتسکی در
مانندی خود را متمرکز کرده و همراه آن رقابت بين  شرايطی که انحصارات امپرياليستی با حرص و ولع بی

را رد  تمرکز در توليدکشاورزی يافت، شدت می ی کاالها، زارعرضهبرای بدست آوردن با انحصارات
را رو به کاستن ارزيابی  ، تضادهای طبقاتیدانستند را پايان يافته می داری ، تئوری بحران سرمايهکردند می
ی سياست مدعی بودند که  پرداختند. درعرصه کاری در تئوری ارزش اضافی مارکس می نمودند و به دست می

برد. دربرخورد به هدف نهائی جنبش سوسياليستی  ی طبقاتی را ازبين می ی مبارزه خاب همگانی زمينهحق انت
داری را موعظه  سرمايه تکامل تدريجی چيز" هم کالم قصار برنشتاين"هدف نهائی هيچ، ولی جنبش همه

 کرد. می
لمان آو فرانسه در يک سو و که تضاد منافع انحصارات بزرگ انگلستان  ی دوم قرن بيستم، هنگامی در دهه 

( ١٩١٨ ـ١٩١٤جنگ جهانی اول )ی  لبهرا به  جهان فوذی خود،نجهت تجديد تقسيم مناطق درسوی ديگر 
رهبران احزاب سوسياليست و  پيشوايان انترناسيونال دوم به شعارهای شووينيستی بورژوازی  بود هکشاند
سم خيانت کردند. حزب سوسيال دموکرات آلمان گردن گذاشتند و به سوسيالي درمورد "جنگ ميهنی" خودی

با بيسمارک  جای تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی، ، بهکه نيرومندترين حزب در انترناسيونال دوم بود
امپرياليسم و ـ باطرح اولترابه عالوه کائوتسکی  .ی نظامی در پارلمان رای داد و به بودجه دست شد هم

 تبليغ های انحصارات امپرياليستی ، نفی انقالب اکتبر و ديکتاتوری پرولتاريا وپوشی عميقترين تضاد پرده
نشان داد که در راس رويزيونيسم کهن از آموزشهای کمونيسم علمی به نفع  ،دموکراسی ناب پارلمانتاريستی

آموزشها  اينبورژوازی فاصله گرفته و درصف مخالفان پرولتاريا و انقالب پرولتری ايستاده و در
 تجديدنظرنموده است.

جای انقالب،  به طورخالصه رويزيونيسم کهن بانفی مبارزه طبقاتی و تبليغ سازش طبقاتی، رفرم به
جای انترناسيوناليسم  بورژوائی به جای ديکتاتوری پرولتاريا، شووينيسم امپرياليستی بهپارلمانی دموکراسی 

ی انحصارات و  کارگری و تبديل پرولتاريا به زائدهی امپرياليسم  ، تفرقه درجنبش کارگری درلفافهپرولتری
 .ل ساختدمب تامپرياليس احزاب سوسيال ـ و احزاب سوسياليست کارگری را به دامن زد را آن تسليم به

دست امپرياليسم بوده و توسط کمونيستهای  ی واقعی رويزيونيسم کهن که هم چندين دهه طول کشيد تا چهره
ی کارگر نفوذ   بود، آشکارگردد. هرچند که اين آگاهی تا بدان حد درميان طبقه شا شدهانقالبی به رهبری لنين اف

پيدا نکرد تا رويزيونيستهای کهن را باقدرت از صفوف خود براند. زهر رفرميسم رويزيونيسم کهن توانسته 
رياليسم تبديل تفاوتی نموده و کارگران را به گوشت دم توپ امپ بود تاحدی جنبش کارگری جهان را دچار بی

 نمايد.
با مخالفت با جنگ امپرياليستی و طرح تبديل آن به جنگ داخلی درکشورهای  سوسيال دموکراتهای انقالبی

خاطر شرکت درجنگ  ند. در شرايط ويژه ناشی از تضعيف تزاريسم بهددرگير جنگ، مبارزه را ادامه دا
انقالب توسط تزاريسم کها در روسيه، مقدمتا بلشوي ی داهيانه جهانی اول و رشد جنبش کارگری زير رهبری

اما بورژوازی در قدرت به رهبری کرنسکی نه تنها به  سرنگون شد. ١٩١٧ک فوريه دموکراتيـ  بورژوا
شرکت خود درجنگ جهانی اول ادامه داد، بلکه با سلطنت طلبان همدست شده و به سرکوب جنبش کارگری 

  روی آورد.
ی اولی در سرنگونی  که نقش درجه ،مبارز روسيه تحت رهبری حزب بلشويکدرچنين شرايطی، پرولتاريای 

 ، انقالب١٩١٧ماه مبارزه کم و بيش مسالمت آميز، باالخره دراکتبر  ٧پس از قريب  تزاريسم داشت،
کاری احزاب سوسيال دموکرات اروپائی راه  را به پيروزی رساند و برخالف سازش سياليستی روسيهسو

و تعميق انقالب سوسياليستی را در راها و ازبين بردن مالکيت خصوصی بروسايل توليد استقرارحکومت شو
 اسارت امپرياليستی به دورجهان، درپيش گرفت.رجينی ز ی شکسته شده حلقهآن 

حزب بلشويک از ابتدا آگاه بود که پيروزی انقالب در کشوری رشد نيافته از نظر مناسبات سرمايه داری، 
ی رو به عظيمداری اروپا، با مشکالت  ی سرمايه درديگر کشورهای پيشرفته سوسياليستی  بدون تحقق انقالب

درمبارزه با بقايای  ،گی برای حفظ قدرت سياسی پرولتاريا مرگ و زنده ینبرد رو خواهدشد و لذا به
بورژوازی و قشرعظيم خرده بورژوازی در داخل از يک سو و مبارزه با مداخالت آشکار ارتشهای 

 پرداخت.  از مقاومت ضدانقالب داخل روسيه از سوی ديگر، آنها حمايت ورياليستی امپ
اين وضعيت عينی نامناسب، اشتباهات رهبری حزب کمونيست شوروی ناشی از فقدان تجربه درزمينه ی  به

ن ساختمان سوسياليسم دريک کشورعقب مانده نيز اضافه شد: عدم حل صحيح مناسبات بين توليد و توزيع، بي
بين پيشبردن  ها، بين ديکتاتوری پرولتاريا و دموکراسی شورائی، گان و توده صنعت و کشاورزی، بين نخبه



ی مبارزه ی طبقاتی يا  ی آن با انترناسيوناليسم پرولتری، بين ادامه ساختمان سوسياليسم دريک کشور و رابطه
 و...  در شوروی گرايش به محوطبقات و پايان گرفتن اين مبارزه

شديدتضادهای امپرياليستی و حرکت فاشيسم آلمان شکست خورده درجنگ جهانی اول برای تقسيم مجدد ت
ی امپرياليستها درنابودکردن جمهوری جوان  مناطق نفوذ کشورهای امپرياليستی و درعين حال نقشه

يسم مهاجم به درنبرد با فاشسوسياليست و ناگزيری دولت شوروی به اتحاد با متفقين)آمريکا و انگلستان( 
شوروی، اشتباهات رهبری حزب کمونيست در ارزيابی از وضعيت طبقات و مبارزه طبقاتی در جامعه 

مجموعه علل درونی و بيرونی، عينی و ذهنی بودند که زمينه را برای رشد رويزيونيسم مدرن در  شوروی،
ن رويزيونيسم برخالف اي . ندفراهم ساخت شوروی و غصب قدرت پرولتری در آن، درون حزب کمونيست

شوروی پيروزمند درمبارزه عليه نازيسم و  رويزيونيسم کهن با  داشتن قدرت سياسی و با توجه به اين که
جهان برخوردار بود، به  ملل تحت ستمو  و کارگری ی خاصی درميان جنبش کمونيستی از اتوريته  فاشيسم

ی  رات پيش کشيده شده توسط اين رويزيونيسم ادامهتر بود؛ هرچند که نظ مراتب از رويزيونيسم کهن خطرناک
 بود. و درقالبی ديگر همان نظرات رويزيونيسم کهن در شرايط جديد تاريخی

پيش بردن نظرات رويزيونيستی خود را با بودند،  که سالها در درون حزب مخفی شده خروشچف و شرکاء 
قدرت را به تمامی به دست  ،رهبری حزبحمله به کيش شخصيت استالين آغاز کردند و با کودتائی در 

در  آوردند. تزهای "سه مسالمت آميز")همزيستی مسالمت آميز، رقابت مسالمت آميز و گذار مسالمت آميز(
قالب پرولتاريائی و ، به جای خدمت به انی سوسياليستی و ايجاد جامعه برخورد به کشورهای امپرياليستی

جای حزب طبقاتی و  به م خلقی)حزب تمام خلقی و دولت تمام خلقی(،و دو تما سم پرولتری؛ انترناسيونالي
جای سياست پرولتاريائی درمقام فرماندهی  به قراردادن سود درمقام فرماندهی در توليد، ديکتاتوری پرولتاريا؛

. احزابی که درجهان به دنبال اين خط ندداد هسته ی مرکزی تزهای رويزيونيسم مدرن راتشکيل می اقتصاد،
فتادند به نسبت وضعيت مشخص خود تزهای ديگر رويزيونيستی را نيزدرپيش گرفتند : نظير "راه رشد غير ا

 رژيم شاه "مبارزه عليه ديکتاتوریطرحداری درکشورهای عقب مانده") به جای انقالب کردن( و يا  سرمايه
رويزيونيست حزب  توسط رهبری (،يم سلطنتی و استقرارحکومت کارگریدرايران")به جای سرنگونی رژ

 .ايران توده
دار مبارزه عليه رويزيونيسم مدرن  دون پرچم م اين که حزب کمونيست چين به رهبری مائوتسهغعالر

پيوسته خروشچفی بود، مع الوصف در درون خود اين حزب نيز مبارزه بين کمونيستها و رويزيونيستها 
 .جريان داشت

روزشد و گذار به سوسياليسم آغاز گزديد. اما پي ١٩٤٩انقالب دموکراتيک نوين چين درسال 
ی اين که چين  انقالب سوسياليستی بودند و به بهانه ی ادامهو  به گذاررويزيونيستهای چينی مخالف 

که معنايش از بين نبردن  کردند پافشاری می انقالب دموکراتيک ی عقب مانده است روی ادامهکشوری 
دراين مبارزه  دون رهبری مائوتسه به . گرچه کمونيستهای چينمالکيت خصوصی در صنعت و کشاورزی بود

در درون حزب از  ی چينی به رهبری ليوشائوچی ـ دن سيائوپينجا که رويزيونيستها پيروز شدند. اما ازآن
دربرابر پيشروی اقتصادسوسياليستی نمودند.  وخرابکاری اعتبار زيادی برخورداربودند، شروع به مقاومت

"ستادفرماندهی بورژوازی را درحزب رهبری انقالبی حزب کمونيست چين با شعار  مر،ا ناشی از اين
آغاز نمودند و ليوشائوچی  ١٩٦٥درسال  انقالب فرهنگی پرولتاريائی را" توپ ببنديد بهکمونيست چين 

اين  ی رويزيونيستها را ازقدرت به زير کشيدند. مع الوصف اين پيروزی نهائی نبود. رويزيونيستها سردسته
 بود، مجددا فعال شده "انتقاد ازخود"که پس از  بار تحت رهبری دن سيائوپين وارد صحنه شدند. او

ی اقتصاد با شعار عوام فريب " گربه بايد موش بگيرد، سفيدی  بامخدوش کردن سياست پرولتری درعرصه
جهان" به مثابه طرح "تئوری سه  . رويزيونيستهای چينی با وارد عمل شد ياسياهی آن مهم نيست!"

قبضه کرده و  در دستان خود رت دولتی را، قد(ريا)پس از درگذشت مائوتسه دوناستراتژی جهانی پرولتا
 .ندرا درپيش گرفت درچين داری راه برگشت به نظام سرمايه

امروز ديگر بايد چشمها را به واقعيت بست تا نديد که احزاب سوسيال دموکرات نوکران باجيره و مواجب 
دوران رسيده و  مال بورژوازی تازه به سم در روسيه و چين پایلیياليسم اند و دستاوردهای سوسياامپر

 خواهد ره صدساله را بپيمايد و خطر رويزيونيسم کامال آشکارشده است. حريصی شد که يک شبه می
يسم و رويزيونيسم کهن برنشتاين ـ کائوتسکی جنبش کارگری و احزاب سوسياليست را به منجالب رفرم

خاطر پيروزی انقالب اکتبر تحت رهبری کمونيستها،  اما به ،سازش با بورژوازی امپرياليستی کشاند



نتوانست ضربه ی خود را کامل کند و جنبش انقالبی کارگری و کمونيستی پس از انقالب اکتبر دوباره شروع 
 به رشد نمود.

ا در درون جنبش کارگری و کمونيستی نه تنها رفرميسم ر ،رويزيونيسم مدرن خروشچفی و سه جهانی
توسعه داد، بلکه احزاب کمونيست را ازهم متالشی ساخت و جنبش کمونيستی باقی مانده درجهان را به 

ترين لطمه را به اعتبار کمونيستها  کشاند و بزرگ عظيمی  ئولوژيک ـ سياسی سوی هرج و مرج ايده
 درجهان وارد نمود.

ربع اول قرن  ی سه تجربه .راست بودتا  عمده ،اساس تئوريک و عملی پرولتاريا ی اين دو رويزيونيسم به حمله
گونه قادراست  که چه خطر رويزيو نيسم راست را کامال مشخص نمود ،بيستم به کمونيستها و جنبش کارگری

و احزاب  ، اردوگاه سوسياليستی را از هم بپاشاندبرباد دهد آن،درون  با رخنه بهآوردهای پرولتاريا را  دست
 آبرو گرديد.  رويزيونيسم راست بی اين اعتبار، به .کمونيست را به تفرقه و تجزيه دچارسازد

از جانب راست  آن کرد انقالبی پرولتاريا، حمله به عليه تئوری و عمل بورژوازی جنگ کار و درادامه ی ولی
 ی ده و از احزاب بااتوريتهدر شرايطی که جنبش کمونيستی در تفرقه بسربرچندان بازدهی نداشت. لذا 

و توسط ريزه  از جانب چپ تا عمده حمله به تئوری کمونيسم علمی اين بارخبری نبود،  کمونيستی
ست های نادرناشی از ديدگاه  را سوسياليسم علت شکست اناين .معمول گشت الساعه ی خلقرويزيونيستها

زاده  دراشکال متنوعی ويزيونيسم پُست مدرنر بدين ترتيب و ذکر کردنددرخود تئوری انقالبی پرولتاريا 
 .شد

در ربع آخر  ها همزاد رشد انحصارات سرمايه به سطح فراملی همانند رويزيونيسم کهن، رويزيونيسم نيزاين 
و فقدان احزاب بااتوريته ی پرولتری که انقالب  ناشی از شکستها تضعيف جنبش کمونيستی .بود قرن بيستم

ی کمونيستها باعث  پيش ببرند و به ويژه فقدان انترناسيونال کمونيستی و تفرقه به کشورهای خود را داهيانه
اين رويزيونيسم  به .شود ، بلکه آرايش نيز دادهکامال برمال نشودنه تنها اين رويزيونيسم ی  است که چهره شده

رکشورهای مختلف خود البته اين رويزيونيسم در اشکال مختلفی د ميدان عمل نيز توسط امپرياليسم داده شد.
طور  و هنوز به کند ی دگماتيسم و اپورتونيسم چپ خود را عرضه می و بعضا درلفافه دهد را بروز می

 .است پارچه خود را درسراسرجهان تثبيت نکرده يک
 در اين مقاله ما بهای است لذا  فاقد رهبری شناخته شده رويزيونيسم چپ که درسطحی جهانی به دليل اين 

 :کنيم بروزات آن در ايران اشاره می برخی از
 ی سوسياليسم : نفی جنبش کمونيستی و دستاوردهای آن در زمينه ـ  ١

کهن راست، انجام انقالب اکتبر را چپ روی و حتا کودتاخواند. رويزيونيسم مدرن راست  رويزيونيسم
دولت تمام خلقی به  طرح ريقو ازط درقدرت دقيقا به دليل قرارداشتن درقدرت قادر به نفی مستقيم آن نبود

ولی  ،خود انقالب اکتبر را زير عالمت سوآل نبرده ،. رويزيونيسم چپ پُست مدرنمقابله با آن پرداخت
 گرايانه! ای حيله است درلفافه و سوسياليسم اين درواقع نفی انقالب اکتبر کند. ی آن را نفی می ادامه

 زمانی که تروتسکی از رهبران حزب کمونيست شوروی بود،تا  تروتسکيستها پس از پيروزی انقالب اکتبر ،
انتقادی به سوسياليسم درآن نداشتند. ولی پس از آن که تروتسکی از مقام رهبری کنارگذاشته شد، دولت 

ی اين جريانات نيز حمله به استالين برای سرپوش  شوروی را "دولت منحط پرولتری" ناميدند. شاه بيت کليه
غايت بغرنج و  ی کارگر شوروی درساختمان سوسياليسم در شرايط به ب کمونيست و طبقهگذاشتن به تالش حز
 . که با افت و خيزهای فراوانی همراه شد سخت آن زمان است

اند که پس از  مدعیرهبری منصورحکمت،  ی نقد تروتسکيستها، تحت  در ادامه ی ايرانی،شبه تروتسکيستها
برآن غلبه کرد  داری بوروکراتيک حل بورژوائی يافت و سرمايه راه درگذشت لنين مناسبات حاکم بر شوروی

با طرح  منصورحکمت. کنند و تغييرات بنيادی اقتصادی، سياسی و اجتماعی شوروی را دربست رد می
گيرد و پس از آن  ی کوتاهی را دربرمی ديکتاتوری پرولتاريا تنها دورهکه  نوشت"دولت در دوره انقالبی" 

مبارزات همه جانبه  مثابه يک دوران کامل تاريخی کننده" می شود که نفی سوسياليسم به "اقتصاد تعيين
ی، های ضدانقالب بورژوائ له با توطئهکه طی آن ديکتاتوری پرولتاريا برای مقاب پرولتاريا با بورژوازی است

 ضروری می باشد.
اساس شکست سوسياليسم در  را کتبررويزيونيستهای اولتراچپ، عدم لغوکارمزدی ازفردای پيروزی انقالب ا

زيراکه عدم لغوکارمزدی  است هرگز وجود نداشتهکنند و لذا معتقدند سوسياليسم در روسيه  روسيه قلمداد می
 .بالفاصله صورت نگرفت



دهند که قصدشان نه تحليلی  بورژوازی از اين طريق نشان می سياه نويسان بورژوازی و خردهسفيد ويوی سنار
اين تجربه، بلکه نفی مطلق و  و منفی نکات مثبتاز ی سوسياليسم درشوروی و ارزيابی  ديدهتاريخی از پ

غايت ارتجاعی جهان  دربست آن است. امری که تماما درخدمت بورژوازی هار امپرياليستی و نظامهای به
 .اند و آن را تدارک ديده که پرچم مرگ سوسياليسم و کمونيسم را دردست دارند گيرد قرار می

تحليل شرايط عينی و ذهنی مشخص شوروی پس از  زيونيستهای چپ و اولتراچپ کاری بهکدام از روي هيچ
آورند و  را به حساب نمی ،کشورعقب مانده سرمايه داری روسيه،انقالب اکتبر ندارند. آنها پيروزی انقالب در 

توان بالفاصله در آن انقالب  و می دی انقالب سوسياليستی قرار دار بعضا معتقدند که افغانستان نيز درمرحله
آنها محاصره ی  !اجرا درآورد و لغو کارمزدی رابه سوسياليستی را انجام داده و سوسياليسم را برقرارنمود

اندازند. آنها شدت  صاف و ساده ازقلم می را توسط امپرياليستها اقتصادی و نظامی شوروی سوسياليستی جوان
و انواع  نامد میگی بورژوازی با پرولتاريا  که لنين آن را نبرد مرگ و زنده ،مبارزه طبقاتی در سوسياليسم 

در  گيرد، شکست کشاندن سوسياليسم صورت می به جهت ی بيرونی و درونی را کهها و تخريبها توطئه
 :کنند که فراموش میآگاهانه دهند. آنها  تحليلهای خود راه نمی

 ؛ وپيروزی "کی برکی" جريان دارد برای ست که در آن نبردسوسياليسم يک دوران کامل تاريخی ا اوال 
ی  تبديل نشده و کشورهای عمده جوامع طبقاتی ی تاريخ تا زمانی که سوسياليسم به جريان عمده ثانيا

انقالب سوسياليستی را به انجام نرسانده باشند، پيش روی انقالب درکشورهائی که پرولتاريا  ،سرمايه داری
. آنها باموضعی "چپ" ادامه ی مبارزه رو خواهد شد به با موانع عظيمی رو ،به دست بگيردبتواند قدرت را 

بورژوائی ـ آنارشيستی دامن می زنند که  کنند و بعضا به توهمات خرده طبقاتی در سوسياليسم را نفی می
عيين کننده فقط در اوايل پس از پيروزی انقالب الزم است و پس از آن اقتصاد ت ديکتاتوری پرولتاريا

شود)!( و يا لغو کارمزدی از  شود)!(، يا بالفاصله پس از پيروزی انقالب  جامعه وارد کمونيسم می می
يا آزادی بی قيد و شرط سياسی پيوسته اجرا درآيد)!( و  فردای پيروزی انقالب دريک کشور بايد به

 ... درسوسياليسم و از فردای پيروزی انقالب بايد اجراشود و 
پردازند، بلکه صاف و ساده  نيستهای چپ نه تنها به نفی انقالب سوسياليستی اکتبر و دستاوردهايش میرويزيو

تحت رهبری پرولتاريا و حزب  دموکراتيک نوين يعنی انقالب بزرگترين انقالب پس از انقالب اکتبر
 ی که اصال چنين انقالبیاندازند. گوئ را از قلم می و گذار به انقالب سوسياليستی دراين کشور کمونيست چين

 مقدمتا با روند مبارزه طبقاتی درچيننه تنها و با اين موضع  است! رخ نداده در پُرجمعيت ترين کشورجهان
بورژوازی ، دستاوردها و بوروکراتيک و سپس با  کمپرادورـ با فئوداليسم و سرمايه داریبين پرولتاريا 

ای حزب توده که با انگ "انقالب دهقانی" به نفی انقالب تحت ، بلکه با رويزيونيستهگانه اند شکستهايش، بی
 !رسند هم می شوند و ازچپ و از راست باالخره به گام می پردازند، هم رهبری پرولتاريا درچين می
رکشورهای يگد و ندرايرای خرده بورژوازی پرتاب شده به درون پرولتاريا  رويزيونيستهای چپ نماينده

 ،دهند که ديدگاه مطلق گرا داری هستند که قشر وسيعی از افرادجامعه را تشکيل میی سرمايه  عقب افتاده
به انحراف  ودهند،  قرارمی ی طبقاتی، و تاکتيکی مبارزه کیجای درک استراتژي بهخود را  و ذهنی تخيلی

 يستیکشاندن جنبش کارگری و ناتوان ساختن آن دربرابر بورژوازی خودی و بورژوازی نئوليبرال امپريال
 زنند! کمونيستها جامی "ترين اصولی"هرچند که درظاهر خود را  کنند؛ کمک می

  ـ  بدورانداختن ماترياليسم ديالکتيکی ٢
توان تغيير داد و خط مشی ها و  رويزيونيستهای چپ به اين واقعيت آشکار که جهان را تنها با نيروی مادی می

رار نگيرند به نيروی مادی برای تغييرجهان تبديل نمی شوند ، ها ق زمانی که مورد تاييد توده تانيزسياستها 
آنها به امر وحدت جنبش کمونيستی درايجاد احزاب واحدکشوری کم بها  ناشی از اين ديدگاه گانه هستند. بی

 و عمده يا بدون تحليل از آرايش طبقاتی درهرکشور و تعيين تضاد .گيرند گرائی را درپيش می داده و فرقه
آنها به نقش  کنند. سوسياليستی ارزيابی میی کشورها،  درهمه، مضمون انقالب را ی انقالب مدهنيروی ع

گرائی  توان انقالب کرد و نخبه کنند که با گروه اندکی می بعضا ادعا می دهند و ها درتغيير جهان کم بها می توده
ی متهم کردن  نمونه نشانند. اترياليسم میجای م بهآليسم خود را  می ستايند. آنها ايده ها دربرخورد به تودهرا 

ها  ی منصورحکمت دربرابر ماست که به مناسبات کومه له با توده له به پوپوليسم توسط دارو دسته کومه
 ای جدی واردساخت. درکردستان لطمه

و بررسی تضادهای مشخص در درون يک طبقه و به نسبت آن اتخاذ  آنها درتحليل از وضع طبقاتهمچنين 
از تمايزگذاری طفره رفته و  ی طبقاتی، جهت پيش بردن مبارزه تيکهای مشخص در برخورد به آن طبقه،تاک

از نظر آنها . گرائی غرق می شوند و درناب مانند تضادها بی توجه باقی می جائی به و جا به ديالکتيک رشد



فع خود تادرجه معينی خاطر منا که به ـ نيمه فئودال درکشورهای نيمه مستعمره لیبورژوازی موجود 
قالب بورژوا ـ دموکراتيک تحت رهبری تخطئه کردن ان .يک اوتوپی است کند، باامپرياليسم مبارزه می

ای فئودالی و عقب مانده به کمونيسم  توان ازجامعه گوئی می پرولتاريا توسط آنها ناشی از اين ديدگاه است.
از نظر آنها بورژوازی، بورژوازی است و تقسيم آن  باشد. شده که زيربنای کمونيسم آماده پرش کرد، بدون اين

به بورژوازی بزرگ و کوچک، بورژوازی تجاری و صنعتی، بورژوازی وابسته و غير وابسته در 
بورژوازی انحصارگر امپرياليستی و بورژوازی متوسط و کوچک تحت ستم  ی عقب مانده،کشورها

ز اين ديدگاه يک جانبه آنها قادر به تحليل تضاد بين ناشی ا غيرواقعی است.کشورهای نيمه مستعمره، 
کنند تا درخت  جنگل را برجسته می انحصارات فراملی امپرياليستی و دولتها و قطبهای امپرياليستی نبوده و لذا

جانبه باعث می شود که آنها  اين ديگاه يک .کنند تا جنگل را نبينند عکس درخت را بزرگ می و يا به را نبينند
 باقی بمانند. ناب گرايانه به تغيير جهان در عمل نبوده و درلفاظی قادر

و درعمل والتراامپرياليسم  کرد امپرياليستی انحصارات فراملی پرداخته آنها باچنين ديدگاهی به انکار عمل 
د که گوين از بورژوازی در ايران و يا آمريکا سخن می کنند. کائوتسکی را با حذف کلمه امپرياليسم تبليغ می

ازقلم  !ی دارنديک سان خطر ارتجاعی هستند. گوئی که اين دو بورژوازی برای بشريت مترقی در جهان
آمريکا و انگليس و غيره صحبت کردن بدون  بورژوازیاز يا کرد انحصارات بزرگ فراملی و انداختن عمل

 اهيت انحصارگر و تهاجمیم اين که آنها تجاوزگر و امپرياليست هستند، ضديت با تئوری لنينی دادن نشان
 امپرياليسم است.

برخورد يک دست کردن به رژيم جمهوری اسالمی و نديدن گروههای مختلف حاکم در درون آن و 
ی بيشتری از کيکی به  خاطر بدست آوردن تکه که اساسا به) ،اين گروههادربين تضادمنافع ناشی از اين امر

تاکتيک ازنظر آنان  .سکون گرای تحليلی آنانمطلق و از ديدای است  ی برجسته نمونه ،(بزرگی ايران است
جانبه و تنبل، مغاير با  اين ديدگاه يکشود. آن پيوسته بايد فدای "استراتژی" پرولتاريا برای پيش بردن انقالب 
ی مشخص،  در درون يک طبقه است و باعث می شود تا درهرمرحلهحتا ديدگاه ديالکتيکی بررسی تضادها 

کنارگذاشته شده  ،درآن لحظه جهت منزوی کردن آنها به حداکثرممکن برخورد به حاکمينردرست دسياستهای 
ی حاکم با استواری  جای آن راگرفته و عمال مبارزه عليه طبقه دن طبقه"نشان دا يک دست"و برخورد ذهنی 

ا جناحی از معنای سازش ب از نظر آنها هرگونه تمايزگذاری به گردد.ه پيش نرفته و با شکست همرا
واميرنشين شارجه درحل تضادپرولتاريا با  گگوئی که امپرياليسم آمريکا و لوگزامبور بورژوازی است!!

 ند!!کن عمل میسطح  بورژوازی درحهان هم
 های اجتماعی بودن پديده گزين ماترياليسم ديالکتيکی را جای خود آليسم متافيزيکی رويزيونيستهای چپ ايده

و درعمل آن را ترمز  گردند ی جنبش کارگری می ريق مانع حرکت تندرآسای آگاهانهکنند و از اين ط می
 کنند. می
 به تئوری کمونيسم علمی اعتنائی ـ بی ٣

کمونيستها به بحث و  ،وجود آورد تا دربرخورد به علل شکست شکست موقتی سوسياليسم اين فرصت را به
تئوريک کمونيسم علمی وفادار بودند، به تحليل از  جدلهای سختی واردشوند. آن کمونيستهائی که به اصول

پرداخته و تالش کردند تا از آن درسهای الزم را برای پيش  ،داده شده تاريخی با توجه به شرايط ،علل شکست
هرچند که هنوز توافقی جهانی  دست آورند. بهو اجتناب از تکرار اشتباهات، بردن مبارزه طبقاتی پرولتاريا 

د. به انبه زيرعالمت سوآل برده  را اما رويزيونيستهای پُست مدرن خود تئوری است. وجود نيامده برسر آنها به
 کنم : چند نمونه از اين بی اعتنائی اشاره می

شود و  کاربرده و بهکه کمونيسم علم شرايط رهائی پرولتاريا است و مانند هر علمی بايد آموخته  نفی اينـ 
شود که  باعث می ائیرنفی گ درون طبقه برد. اين را به علم، بايد آن نکردن کارگران به ايزبرای مجه

به سهولت اش  يابی طبقه کارگر به تئوری علمی فکران کمونيست از طبقه کارگرجدا افتاده و امر دست روشن
 .بردباش را پيش  مبارزهو کورمال کورمال   انفراد درو طبقه کارگر  شتهگنممکن 

ريا و ادامه مبارزه طبقاتی در درون سوسياليسم و برعکس تکيه روی آزاديهای نفی ديکتاتوری پرولتاـ 
دراين زمينه رويزيونيستهای پُست مدرن راست و چپ بهم  قيد و شرط سياسی و تشکيالتی درآن. بی
 رسند. می
نفی تشکيالت واحد کمونيستی درهرکشور جهت هدايت جنبش کارگری و توسل به پلوراليسم تشکيالتی و ـ 
که ويزيونيستهای پُست مدرن راست رتوسط ی کمونيستها واحد جبهه نوع ر بهترين حالت قبول وحدتد



و  بورژوائی خرده را فدای پراکنده کاری واحد و سياست کمونيستی و پرولتری اصل تمرکز نيروی کمونيستی
 .می کند خودمرکزبينی توسط رويزيونيستهای چپ

در درون يک تشکيالت کمونيستی، و تکيه روی کزيت ـ دموکراتيک نفی وحدت اراده و عمل مبتنی بر مرـ 
 .و لذا تفرقه اندازی درعمل فراکسيونيسم تشکيالتی

جای آن طرح  صول کمونيسم علمی و نکات اساسی برنامه و تاکتيک و بهنفی وحدت کمونيستها براساس اـ 
 يدن به آن غيرممکن است.ای بيش نبوده و رس کنده وحدت ماگزيماليستی که تخيالت صاف و پوست

گان به مارکسيسم تا  آوردهای تئوريک و عملی پرولتاريا در قرن بيستم و برگشت دادن همه نفی دستـ 
ناکافی جلوه داده شود و يا مارکسيسم به دگمی تبديل گردد  ،با يک اشاره قلم، سرفرصت مارکسيسم نيز 

 ، از آن گرفته شود.ی طبقاتی مبارزهشدر و درجريان همانند مذاهب و خصلت پويائی آن درعمل
ی  به بهانه ،عيين سرنوشت مللت ی تاريخی و متعاقب آن نفی حق نفی وجود ملتها به مثابه يک پديدهـ 

 بورژوائی بودن آن.
ايجاد شوراهای کارگری ـ آن هم درشرايط پيشرو بودن امری  نفی تشکلهای صنفی کارگران، به بهانهـ 

 .يابی کارگران ـ و مخدوش کردن تشکل ترين آزاديهای دموکراتيک کوچکسرکوب وحشيانه و فقدان 
 و ...

ها ممکن است از يک کشور به کشور ديگر تفاوتهائی داشته و برسرموضوعات  اين گونه نفی گرائی
ای باشند. اما هدف يکی است : زير سوآل بردن حقانيت کمونيسم علمی به مثابه تئوری راهنمای  جداگانه

، نفی رشدکمونيسم علمی کند ی طبقاتی اش که همراه پراتيک آن و کل بشريت رشد می در مبارزه پرولتاريا
 .کار نبستن آن درعمل نياموختن و به درقرن بيستم!

ی رويزيونيسم کهن ومدرن سازمان يافته نبوده و درجنبش کارگری نيز از  اندازه رويزيونيسم پُست مدرن به
نادرستی سياستهای  ،خود شم طبقاتیبا غريزه و و  تجربه در ،ا کارگران. زيرنفوذی مشابه بی بهره است

در  پُرتوان قادر به تاثيرگذاری عمال اين رويزيونيسم لذا کنند. رويزيونيستی را درک کرده و به آن اعتنا نمی
ناشی از  با استفاده از آشفته بازار همراه با امپرياليسم، . اما اين رويزيونيسميستحرکت کارگران جهان ن

 گرائی را توانسته است چنان فرقه ،جهانی و ازهم پاشيده شدن احزاب کمونيست بروز رويزيونيسم مدرن و سه
ای جدی برای وحدت  دامن زند که کمونيستهای واقعی نتوانند مبارزه متشکل،مانده  باقیدربخش کمونيستهای 

را با موفقيت پيش  های کمونيسم علمیبا تکيه به آموزش دادن خود در درون يک کشور و درسطح جهانی
است و هرتشکل کوچک کمونيستی خود را بهترين  به ديگرسخن دگماتيسم و خودمرکزبينی مد روز شده ببرند.

 زند!! جارمی
عصای دست نئوليبراليسم افسارگسيخته متجاوز ، درخاورميانه  چپ، هم اکنون رويزيونيستهای پُست مدرن

"اسالم سياسی" و  مبارزه عليه خود را زير تبليغات ،ه عليه حاکمين مرتجع درمنطقه. به بهانه ی مبارزندا شده
ايجاد  درعمل به ،عنوان اين "مبارزه عليه تروريسم" حاکمين آمريکا و متحدين اش مخفی نموده و تحت 

ه منطقه ب ـ صهيونيستی د و از تجاوز امپرياليستینکن می کمکها  ياليسم فراملیرمستعمرات پُست مدرن امپ
با فراموش کردن مبارزه عليه مسيحيت سياسی ، يهوديت سياسی، بوديسم  اينان درعمل، د.ننماي پشتيبانی می

با  از "چپ" و از راست ها" هستند و با تمرکز روی "اسالم سياسی"، گی "افيون توده سياسی و غيره که جمله
 اند. شده کاسه ياليسم همگری امپر رويزيونيستهای کهن و رويزيونيستهای مدرن درمشاطه

کند که امر آزادی کشورهای منطقه دردست مردم خود اين کشورها و در  اين رويزيونيسم وقيحانه فراموش می
 ياری طلبيدن و نه امپرياليسم را به قرار دارد به رهبری کمونيستها کشان زحمت پيشاپيش همه کارگران و

شواهد مکرر درمکرر تاريخی نشان داده است که تجاوز  . امپرياليسمی که بهبخش جلوه دادن آن ورهائی
و پامال کردن حقوق ملل  ی کار کارگران و زحمت کشان جهان گربوده و بزرگترين زالو درمکيدن ثمره

 .باشد می ضعيف
برافراشتن پرچم وحدت  ،پرولتاريائولوژيک ـ سياسی  ايدهمغزدر درون  خطرناکی  تنها راه مبارزه با اين غده

و افسارزدن بر قاطر چموش لگدزن  براساس آموزشهای کمونيسم علمی ی کارگر ستها و وحدت طبقهکموني
 .است ديدهگری و افراط گرائی را  يک جانبهبورژوائی آموزش  ی خرده که در طويله گرائی است فرقه

بش کاريهای رويزيونيسم کهن و مدرن را درجن نگذاريم رويزيونيسم پُست مدرن درظاهر چپ ، خراب
 ها گردد. کارگری تکميل نموده و درخدمت تضعيف جنبش کارگری عصای دست امپرياليسم فراملی

     ١٣٨٤اسفند  ١٧ک.ابراهيم ـ                                                    
  



 
 
 
  


