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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ دسمبر ٢١

  

  )تجديد نظر طلبی(رويزيونيسم 
  

اين تفکر، شکلی از اپورتونيسم . ری بين المللی استرويزيونيسم يک جريان فکری بورژوائی در درون جنبش کارگ

نفی اصول : "مائوتسه دون می گويد. است که علم مارکسيسم را برای مبارزه با خود مارکسيسم به دست می گيرد

   ١."بنيادی مارکسيسم و نفی حقيقت جھانشمول آن ھمان رويزيونيسم است

روزی مارکسيسم بر کليۀ اشکال اپورتونيسم که با آن در مبارزه رويزيونيسم يک پديدۀ بين المللی است که پس از پي

ديالکتيک تاريخ به طرزی است که پيروزی مارکسيسم در زمينۀ : "ھمانطور که لنين می گويد. بودند پديدار گرديد

ده است ليبراليسم که از درون فاسد ش. تئوری دشمنان آن را وادار می سازد که خود را به نقاب مارکسيسم بيارايند

  ٢."کوشش می کند تحت شکل اپورتونيسم سوسياليستی دوباره جان بگيرد

. لمان بوداعضو حزب سوسيال دموکرات ) ١٩٣٢ تا ١٨۵٠از (نخستين سر دستۀ رويزيونيست ھا برنشتاين 

ارکس، راه انداخت و کاملترين نمونۀ تغيير در مه بيش از ھمه سر و صدا ب: "برنشتاين ھمانگونه که لنين می گويد

نيز " دکترين برنشتاين"، به ھمين دليل است که رويزيونيسم ٣"تجديد نظر در وی و رويزيونيسم را به دست داد

  .ناميده می شود

است که به وسيلۀ سرمايه داران ) اشرافيت کارگری" (آريستوکراسی کارگری"پايۀ اجتماعی و تکيه گاه رويزيونيسم 

سم موجود در انترناسيونال دوم کارگری را که به وسيلۀ برنشتاين و به طور کلی رويزيوني. خريده شده است

پس از مرگ انگلس، اين باند خائن به پرولتاريا، کنترول و . کائوتسکی نمايندگی می شد، رويزيونيسم کھن می نامند

ر جنبش دست گرفت و برای خوشخدمتی به بورژوازی با شدت ھر چه تمامته ب" انترناسيونال"قدرت رھبری را در 

آنھا . کارگری بين المللی را تخطئه کرده و حمله به مارکسيسم و قلب ماھيت آن را  وجھۀ ھمت خود قرار دادند

  : لنين می گويد. شده است" کھنه"وانمود می کردند که اصول انقالبی مارکسيسم اکنون ديگر 
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انتقاد به قرون (زی، قابل قبول است کائوتسکی از مارکسيسم آنچه را می گيرد که برای ليبرال، برای بورژوا"

وی ). وسطی، نقش از نظر تاريخی مترقی سرمايه داری به طور عمومی و دموکراسی سرمايه داری به طور ويژه

نفی ) مثل قھر انقالبی پرولتاريا عليه بورژوازی برای نابودی وی(آنچه را که برای بورژوازی غير قابل قبول است 

  ٤.")رده و در پرده می پوشاندکرد، به خاموشی برگزار ک

  :رويزيونيست ھای انترناسيونال دوم به مارکسيسم به شدت حمله کرده و آنان را تماماً مورد تجديد نظر قرار دادند

  از نقطه نظر فلسفی، رويزيونيست ھای انترناسيونال دوم ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را به

مبتذل را به جای " اولوسيونيسم"ديگر فلسفه ھای ارتجاعی جانشين کردند و و " نئو کانتی"وسيلۀ فلسفۀ 

 .ديالکتيک انقالبی نشاندند

  تضاد بنيادی سرمايه داری و "ارزش اضافی" از نقطه نظر اقتصاد سياسی، اينان تئوری مارکسيستی ،

م و تضاد ھای عميق درونی قانون عينی انھدام ناگزير آن را مورد تجديد نظر قرار دادند و جوھر امپرياليس

 . مخفی نمودند" اولترا امپرياليسم"آن را به کمک تئوری ھای پوچی چون 

  سازش "از نقطه نظر سياسی نيز در تئوری مارکسيستی مبارزۀ طبقاتی و ديکتاتوری پرولتاريا، با تبليغ

ب قھر آميز و و سفسطه ھای ديگری تجديد نظر نمودند و با انقال" گذار مسالمت آميز"، "طبقاتی

ھيچ چيز نيست، " ھدف نھائی"با تبليغ اصل اپورتونيستی . ديکتاتوری پرولتاريا به مقابله بر خاستند

، در برنامۀ سياسی ارتجاعی خود که به وسيلۀ برنشتاين پيشنھاد گرديد به طرز "حرکت ھمه چيز است

 . آشکار و کاملی ماھيت رويزيونيستی خود را عريان ساختند

را تبليغ " دفاع از ميھن"در اثنای جنگ جھانی اول، اين رويزيونيست ھا به طرز علنی شعار سوسيال شوينيستی 

اينان با دفاع از جنگ استعمارگرانه و تجاوز . کردند و بدين طريق خود را کامالً در موضع بورژوازی قرار دادند

در اين . ن اعمال چھرۀ کريه و خائن آنان را  آشکار نموداي. امپرياليستی کامالً به سياست بورژوازی تسليم گرديدند

زمان، لنين کبير با قاطعيت تمام با اين باند خائن به مبارزه ای بی امان برخاست و بدين ترتيب رويزيونيسم 

در زمينۀ ايدئولوژی و سياست به ورشکستگی کامل و ) به نمايندگی برنشتاين و کائوتسکی(انترناسيونال دوم 

  .در اين مبارزه، لنين به دفاع از مارکسيسم و تکامل بخشيدن به آن نائل آمد. چار گرديدشکست د

اين . باند خائن رويزيونيست ھای شوروی نيز در دوران معاصر، رويزيونيسم انترناسيونال دوم را ادامه دادند

به جوھر انقالبی آن پرداختند تا نت بارتر به قلب مفاھيم مارکسيسم و تھاجم ين به طرزی باز ھم آشکارتر و خياخائن

اين رويزيونيست ھا با تکيه بر دستگاه . به نياز ھای امپرياليسم پاسخ گفته و سيادت ارتجاعی خود را حفظ نمايند

دولتی ارتجاعی که به خدمت خود گرفته بودند به سرعت به پياده کردن يک سياست رويزيونيستی و سوسيال 

  . ش کمونيستی بين المللی و مبارزۀ انقالبی خلق ھای جھان ضربات شديدی وارد آورندامپرياليستی پرداخته و به جنب

ه که خروشچف و برژنف و شرکاء با توطئه، قدرت عالی حزب، دولت و ارتش را در اتحاد شوروی ب پس از اين

ائل و طرق به دست گرفتند، يک بورژوازی انحصارگر دولتی نوع جديد به سرعت رو به تکامل نھاد و با کليۀ وس

اينان ديکتاتوری پرولتاريا را . استثمار و سرکوب امپرياليستی خلق ھای جھان و خلق ھای خود شوروی برخاست

به ديکتاتوری فاشيستی بورژوازی نوين شوروی و سيستم مالکيت دولتی سوسياليستی را به سيستم مالکيت سرمايه 
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قتصاد سرمايه داری دولتی تبديل نمودند و با احيای کامل داری انحصاری دولتی و اقتصاد سوسياليستی را به ا

  .مبدل ساختند" زندان خلق ھای ھمۀ ملل شوروی"سرمايه داری در شوروی اين کشور را بار ديگر به 

بدين ترتيب، تفاوت  اساسی ميان رويزيونيسم کھن برنشتاين و کائوتسکی و رويزيونيسم نوين نوع خروشچفی نه در 

نھا که در خطوط کلی خود ھمان نفی انقالب و نفی ديکتاتوری پرولتاريا است، بلکه در اين واقعيت تز ھای اساسی آ

نھفته است که رويزيونيسم خروشچفی، بر خالف رويزيونيسم برنشتاين، رويزيونيستی است بر سر قدرت، به 

در يک کشور سوسياليستی، عبارت ديگر، برای نخستين بار در تاريخ، رويزيونيسم با غضب قدرت حزبی و دولتی 

که لنين در آن (تواند به سياست سوسيال امپرياليستی  از يک قدرت عظيم اقتصادی و دولتی برخوردار بوده و می

  . به طرز ھمه جانبۀ تحقق بخشد) زمان در نزد کائوتسکی و شرکاء افشاء و محکوم نموده  بود

س آن مائوتسه دون أی، حزب کمونيست چين که در راز ھمان آغاز بروز رويزيونيسم خروشچف در اتحاد شورو

قرار داشت، توانست با تيز بينی فراوان به افشای ھمه جانبۀ آن پرداخته و  آموزش مارکس، انگلس، لنين و استالين 

  .را در مورد رويزيونيسم، در شرايط جديد تاريخی، به طرز بی سابقه ای غنی سازد
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