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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ دسمبر ١٣

  

  اپورتونيسم
  

اپورتونيست ھا به طور : "يدلنين می گو. اپورتونيسم يک جريان ضد مارکسيستی در درون جنبش کارگری است

عينی يک گردان سياسی بورژوازی و کانالی ھستند که از طريق آن به درون جنبش کارگری نفوذ کرده و عمال 

   ١."خود را وارد می کنند

اپورتونيسم راست دقيقاً : "مائوتسه دون می گويد. بروز می کند" چپ"اپورتونيسم به شکل اپورتونيسم راست يا 

  ٢."پرولتاريا به دنباله روی از منافع خود خواھانۀ بورژوازی و حزب سياسی آنستوادار کردن 

پر بھا دادن به نيرو ھای دشمن در ھنگام جنگ : توان مثال ھای زير را نام برد از تظاھرات اپورتونيسم راست می

مناسب و ھنگامی که انقالبی، عدم کوشش برای بسيج و تشکل توده ھا برای مبارزه، عدم استفاده از فرصت ھای 

  . مبارزۀ طبقاتی حدت می يابد بد بين و نوميد بودن، عقب نشينی در مبارزه تا حد خيانت به انقالب وغيره

در ") چپ"ايده ھای اپورتونيست ھای : "(نيز با مشی صحيح پرولتاريا در تضاد قرار می گيرد" چپ"اپورتونيسم 

برخی از آنان تخيالت خود را با واقعيات اشتباه : ين تکامل روند عينی به ماجراجوئی می پردازدماورای مرحلۀ مع

ايده ھای آنان . می گيرند، برخی ديگر می کوشند با زور ايده ھائی را تحقق بخشند که جز در آينده قابل تحقق نيستند

سبب دست زدن به عمليات ماجراجويانه می که از پراتيک کنونی اکثريت افراد و از واقعيت کنونی بريده است، 

  ٣."شود

ھر دو نوع اپورتونيسم . از نظر سياسی، ايده ھای بورژوازی است") چپ"چه راست چه (منشاء طبقاتی اپورتونيسم 

توانند به ھم ديگر تبديل شوند و  در شرايط معينی می" چپ"اپورتونيسم راست و . مخالف مارکسيسم، لنينيسم است

به طور کلی، ريشۀ اپورتونيسم، جدائی ذھنی از عينی، . ب پرولتاريائی خسارات سنگينی وارد آورندبه امر انقال

. تاريخ تکامل مارکسيسم تاريخ مبارزه عليه کليۀ اشکال اپورتونيسم و پيروزی بر آنھا است. تئوری از پراتيک است

                                                 
  "ورشکستگی انترناسيونال دوم: " لنين-  1
  "به مناسبت انتشار مجلۀ کمونيست: " مائوتسه دون-  2
  "بارۀ پراتيکدر : " مائوتسه دون-  3
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 لنينيستی آسان و ارزان به – مارکسيستی دھد که پيروزی يک مشی اصيل انقالبی تاريخ مبارزات طبقاتی نشان می

  .دست نمی آيد، بلکه فقط در مبارزه ای حاد و پيگير حاصل می گردد

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

 


