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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ دسمبر ١۵

  

  ريفورميسم
  

ت مبارزۀ طبقاتی، انقالب يک جريان سياسی در درون جنبش کارگری است که ضرور) اصالح طلبی(ريفورميسم 

سوسياليستی و ديکتاتوری پرولتاريا را انکار و سازش طبقاتی و اميدواری به تبديل يک جامعۀ سرمايه داری را به 

اجتماعی که به بنياد سيستم سرمايه داری کاری ندارد، ) اصالحات(از طريق انجام ريفورم " جامعۀ سعادتمند"يک 

  .موعظه می کند

" اريستوکراسی کارگری" پديدار گرديد و پايۀ طبقاتی آن ھمان ١٩ ريفورم در دھه ھای آخر قرن از نظر تاريخی،

ريفورميسم با رويزيونيسم در ارتباط نزديک به سر می . ، يعنی قشر فوقانی طبقۀ کارگر است)اشرافيت کارگری(

مثل آشتی دادن .  ناپذير استھدف کليۀ تئوری ھا و مواعظ ريفورميستی آشتی دادن ميان پديده ھای آشتی. برد

  ...مالکيت خصوصی و عدالت اجتماعی، نابرابری اجتماعی و رفاه ھمگانی

ريفورميست ھا تصور می کنند که از طريق انجام ريفورم ھا يا اصالحات می توان درد ھای جامعه را بھبود بخشيد 

د که بنياد نظام سرمايه داری را به لرزه اينان خود را با اقداماتی سر گرم می کنن. و تضاد ھای آن را حل نمود

اينان در زبان و در عمل ضرورت انجام انقالب اجتماعی . نينداخته و در واقع تداوم استثمار خلق را تضمين می کند

ثر قاطع، انقالبی و مؤبه رھبری پرولتاريا و دگرگون کردن بنيادی زير بنا و روبنای اجتماعی را که يگانه راه حل 

 اجتماعی ناشی از جامعۀ سرمايه داری و ساير جوامع طبقاتی استثماری است، نفی می کنند و از انتقال تضاد ھای

قدرت به دست زحمتکشان و استقرار حکومت آنھا و ريشه کن کردن طبقات حاکمۀ ارتجاعی و استثمارگر و در ھم 

اما مارکسيست ھا .  توليد نابرابری ھای اجتماعی جلوگيری می کنندکوبيدن سر چشمه ھای فقر و نابودی شرايط

مخالف ريفورم نيستند، بلکه مخالف اين تصور و عقيده اند که ريفورم به خودی خود و به تنھائی قادر است شرايط 

تواند تضاد مارکسيست ھا درعين اعتقاد کامل به اين اصل که فقط انقالب می . دگرگونی کامل جامعه را فراھم نمايد

ھای جامعه را حل نمايد، با ريفورم ھائی که شرايط مناسبی را برای تکامل بعدی مبارزۀ طبقاتی زحمتکشان فراھم 

در عين . اين ريفورم ھا، ريفورم ھائی ھستند که مبارزات خلق به طبقۀ حاکم تحميل می نمايد. آورد مخالفت ندارند
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رم ھائی را که  با ھدف فريب توده ھا و تداوم و تثبيت استثمار خلق حال، مارکسيست ھا ماھيت دروغين کليۀ ريفو

  .  می کنندء به شدت افشا،به وسيلۀ طبقۀ حاکم صورت می گيرد

. مفھوم ريفورم با مفھوم انقالب بدون شک متناقض است: "لنين در بارۀ ايجاد تمايز ميان ريفورم و انقالب می نويسد

ولی اين تناقض . ه به مرز ميان اين دو مفھوم سبب بروز اشتباھات جدی می گردداز ياد بردن اين تناقض و عدم توج

  ."در ھر مورد مشخص بايد آن را معين کرد. مطلق و اين مرز جامد نيست، بلکه زنده و متحرک است

اينان از انحصارات . احزاب سوسيال دموکرات کنونی نمونۀ بارز يک جريان ريفورميستی در سطح جھانی اند

  .رياليستی دفاع کرده و از تجاوز امپرياليسم پشتيبانی می کنندامپ

ثير کنونی أ لنينيست بايد به مبارزه ای شديد عليه ريفورميسم دامن زنند و با ت–پرولتاريا و احزاب مارکسيست 

اينان ريفورميست ھا در اشکال مختلف در جنبش کارگری با قاطعيت مقابله نمايند و پوچ بودن مواعظ ضد انقالبی 

  .را افشاء و آنھا را طرد کنند

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

 


