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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
   توفان-حزب مار ايران

 ٢٠١٢ جوالی ١٣

  

  رويزيونيسم دشمن طبقۀ کارگر و ھمدست امپرياليسم است
  

اگر .  از دوستان و ياران خود سخن می رانندئی، تو گوپاره ای افراد صميمی از رويزيونيسم طوری سخن می گويند

درستی پاسخ می دھند زيرا ه از آنھا در مورد تفاوت امپرياليسم و سوسياليسم پرسش کنی به پرسشگر به راحتی و ب

ه آنھا ب. ولی آنجا که پای رويزيونيسم به ميدان می آيد کميتشان لنگ است. شناخت درستی نسبت به امپرياليسم دارند

لنينيستھا  -و مارکسيست" کمونيستھای بد"علت اشتباھات معرفتی بر اين پندارند که گويا رويزيونيستھا 

لنينيسم و رويزيونيسم يک  -آنھا چنين جلوه می دھند که نزاع عظيم ميان مارکسيسم. ھستند" کمونيستھای خوب"

نھا در عمل راه مصالحه را با رويزيونيسم آ.  جنبش کمونيستی استدروناختالف خانوادگی و مربوط به اختالفات 

 ضدامپرياليستی بدون ۀنکه مبارزبل امپرياليسم مبارزه کنند، حاالبتوانند در مقا" بھتر"در پيش می گيرند تا " خوب"

  . اين دو مبارزه مکمل يکديگرند.  ضد رويزيونيستی مقدور نيستۀمبارز

. رزه ميان دو دوست نيست، ميان دو دشمن آشتی ناپذير استلنينيسم مبا -مبارزه ميان رويزيونيسم و مارکسيسم

اختالف درون جنبش کمونيستی نيست، اختالف با دشمنان جنبش کمونيستی است، که تالش می کنند اندام سالم جنبش 

 شديد، بيرحمانه، و ۀزررويزيونيسم، يک مباۀ مبارزه با موريان. کمونيستی را با رخنه گری از درون فاسد سازند

 آشتی ناپذير ميان دوست و دشمن است، مبارزه ميان انقالب و ضد انقالب است، ۀ طبقاتی است، مبارزۀشيارانھ

مبارزه ميان پرولتاريا و بورژوازی، مبارزه ميان ديکتاتوری پرولتاريا و ديکتاتوری بورژوازی، ميان سوسياليسم و 

 ضد دشمن را درک نکنند و قادر به شناخت همبارزه بکسانی که . ليبراليسم، ميان سرمايه داری و سوسياليسم است

رويزيونيستھا ھرگز نمی گويند که . دشمن خود نباشند، طبيعتا در مبارزه نصيبی جز شکست نخواھند داشت

منان به اين راه در تئوری و عمل به مؤ.  از منافع بورژوازی دفاع کنندرويزيونيست ھستند و آھنگ آن دارند تا

اگر . مانند خروشچف، و يا در عمل به ھمان نتايجی می رسند که خروشچفيستھا بدان رسيده اندکارشان آگاھند، 

حتی سرمايه داران .  طبقاتی بسيار ساده بودۀرويزيونيستھا اعتراف می کردند که دشمن سوسياليسم اند، کار مبارز

آنھا مدعی اند . د منصفانه می پردازندند و مدعی می شوند مزد کسانی را که برايشان کار می کننانيز منکر استثمار

زورگوئی و "و بدون " داوطلبانه"گوی متقابل که  و به کسی زور نمی گويند و سطح دستمزد را در يک گفت
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امپرياليستھا نيز ھرگز اعتراف نکرده اند که برای بازار . ن می کننديياست با کارگر يا مزددستان مشترکا تع" تحميل

 و غارت سھم رقيب به جنگ دست می زنند، آنھا ھميشه مدعی اند که وذ و کسب منابع اولیۀ مناطق نففروش، توسع

، "شورای تعاون اقتصادی"و " تمدن بشری"و "  آزادۀجامع"و " حقوق بشر"و " دموکراسی"و " آزادی"برای 

دوروئی است که کار ھمين !. اھداف آنھا بسيار انسانی و واالست؟. مبارزه می کنند" پيمان ھمياری اروپای شرقی"

  .    می گردانددارمبارزه را مشکل می سازد و شما را به تالش بيشتر و ھمه جانبه وا

 ايران از زبانھای خارجی به فارسی برگردانده است و مورد ۀدر تعريفی که حتی يکی از رويزيونيستھای حزب تود

  : ئيد شوروی ھا قرار داشت، در مورد رويزيونيسم چنين می آيدأت

رويزيونيسم را تجديد نظر طلبی يا بازبين گرائی ترجمه کرده اند، و مقصود از آن عبارت است از جريانی در "

گونه محمل عينی، تجديد نظر می کند، اين اصول را نفی  جنبش کارگری که در اصول اساسی مارکسيسم، بدون ھيچ

به عبارت . مارکسيستی را از بين می بردی انقالبی و اساس آموزش امی کند، آن ھا را تحريف می کند و محتو

که شرايط عينی  لنينيسم بدون آن - ديگر رويزيونيسم يعنی تجديد نظر کردن در برخی احکام و اصول مارکسيسم

 رويزيونيسم که نفی اصول جھان بينی پرولتارياست، مستقيماً . ضرور برای چنين تجديد نظری وجود داشته باشد

ھمانطور که خود . وريک خود محروم می کند و در نتيجه به سرمايه داری خدمت می کند کارگر را از سالح تئۀطبق

مارکس و انگلس و سپس لنين به کرات خاطر نشان ساخته اند، جھان بينی پرولتاريا و سوسياليسم علمی يک علم 

ن و زمينه ؤودر ھمه شر دانست که ي وار و اليتغتخالق است، دگم نيست، يعنی نبايد آن را مرکب از فرمول ھای آي

لنينيسم علم است و ھمراه با تکامل  -مارکسيسم. ھا و در ھمه شرايط برای ھميشه صادق است و تحول نمی يابد

 ۀقابليت زندگی و وثيق. زندگی و رشد جامعه و پيدايش پديده ھای نوين مرتبا غنی تر می شود و تکامل می پذيرد

 آن با تکامل جامعه و تعميم تجربيات جنبش جھانی کارگری و ۀبطپيروزی مارکسيسم در ھمين خالقيت آن، را

معينی از تکامل جامعه و رشد ۀ اين حکم يا آن حکم مارکسيستی، که در مرحل. آخرين دستآوردھای دانش نھفته است

 يعنی شرايط عينی اين تکامل، -نھضت کارگری درست است، ممکن است در مرحله و شرايط ديگری درست نباشد

ر و تحولی، اجرای خالق مارکسيسم است نه ييدر اين صورت چنين تغ. ر و تحول در حکم معينی را ايجاب نمايدييتغ

عکس تکرار حکم کھنه شده و منسوخ، با روح ماھيت مارکسيسم مغاير است و کار را به ه رويزيونيسم، و ب

  .دگماتيسم می کشاند

 رويزيونيسم در آن زمان سوسيال ۀنمايند. گذشته مربوط است آخر قرن ۀاز نظر تاريخی پيدايش رويزيونيسم به دھ

لمانی به نام برنشتاين بود که آشکارا در صدد نفی اصول اساسی تعاليم مارکسيسم و جايگزين کردن آن با ادموکرات 

شکل ديگر رويزيونيسم کوششی بود که در آن زمان توسط کائوتسکی يکی ديگر از رھبران . تئوری ھای ديگر بود

وی در حرف مارکسيسم را قبول داشت، ولی در عمل، و زير جمالت به . لمان انجام می گرفتاوسيال دموکراسی س

رويزيونيست ھا مدعی اند که تعاليم مارکسيستی ديگر کھنه . ظاھر مارکسيستی، اصول اساسی آن را رد می کرد

ی اعه و استقرار سوسياليسم است، از محتوشده و بدين وسيله آموزش مارکسيستی را که تنھا راه تحول بنيادی جام

 حزب ۀنفی ضرورت انقالب و انتقال قدرت به دست پرولتاريا و نفی نقش رھبری کنند. انقالبی خود خالی می کنند

لنينيستی، نفی اصول لنينی ساختمان حزب به مثابه يک سازمان منضبط انقالبی و از جمله سانتراليسم  - مارکسيستی

  .  ھای گوناگون رويزيونيسم استدمکراتيک از جنبه

از نظر فلسفی رويزيونيسم در اصول ديالکتيک ماترياليستی تجديد نظر می کند، ايدآليسم و ذھنی گری را به جای آن 

 ۀرات کيفی نفی می کند، حرکت و جنبش را يک جريان ساديي اضداد و گذار تحوالت کمی را به تغۀمی نشاند، مبارز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 سرمايه داری و ۀر تدريجی و آرام جامعيي تئوری تغهلوه گر می سازد و بر اين شالودرشد و تحول آرام کمی ج

 عمل ۀ ديگر شيوۀ علنی و قانونی و راه تحوالت پارلمانی جنبۀمطلق کردن مبارز. رفرميسم را بنا می نھد

ارزيابی و سنجش مارکسيسم با رويزيونيسم مخالف است و برخورد انتقادی و خالق به تئوری، . رويزيونيستی است

صحت آن در پرتو حوادث و واقعيات و دستآوردھا و تجارب و درس ھای مثبت و منفی و سپس غنی کردن آن با 

زدھم، ۀ دوم قرن نمثال در شرايط نيم.  صحيح می داندۀاحکام نوين و کنار گذاردن احکام و مقوالت کھنه شده را شيو

 و انگلس، تئوری انقالب ھمزمان در ھمه کشورھا يا تقريبا ھمه  سرمايه داری ماقبل انحصارات، مارکسۀدر مرحل

تئوری لنين داير بر امکان انقالب سوسياليستی تنھا در يک کشور، . کشورھای پيش افتاده را مطرح می ساختند

رويزيونيسم نبود، بلکه تکامل خالق تعاليم مارکس و انگلس در شرايط جديد تکامل سرمايه داری يعنی دوران 

  ...."رياليسم و رشد ناموزون اقتصادی و سياسی کشورھای امپرياليستی بودامپ

  :پس در اين تعريف نا کامل روشن است

رويزيونيست ھا مدعی اند که تعاليم مارکسيستی ديگر کھنه شده و بدين وسيله آموزش مارکسيستی را که تنھا راه  "

نفی ضرورت انقالب و . انقالبی خود خالی می کنندی اتحول بنيادی جامعه و استقرار سوسياليسم است از محتو

لنينيستی، نفی اصول لنينی ساختمان  -  حزب مارکسيستیۀانتقال قدرت به دست پرولتاريا و نفی نقش رھبری کنند

حزب به مثابه يک سازمان منضبط انقالبی و از جمله سانتراليسم دمکراتيک از جنبه ھای گوناگون رويزيونيسم 

  ).توفان -کيه از ماستھمه جا ت".(است

 که در آن نمايندگان ١٩۵٧ گردھمآئی نمايندگان احزاب کمونيست و کارگری کشورھای سوسياليستی در ۀدر اعالمي

  : احزاب کمونيست چين و آلبانی و شوروی حضور داشتند، در مورد مفھوم رويزيونيسم چنين می آيد

لنينيسم را لوث کند، اعالم می نمايد که -کسيسمرويزيونيسم جديد در پی آنست که آموزش ھای سترگ مار"

لنينيسم اھميت خود را برای پيشرفت اجتماعی از - شده، و ادعا می کند که مارکسيسم" منسوخ"لنينيسم -مارکسيسم

مان به سوسياليسم را در رويزيونيست ھا سعی می کنند روح انقالبی مارکسيسم را نابود کنند، اي. دست داده است

آنان ضرورت تاريخی يک انقالب پرولتری و ديکتاتوری . طورکلی فرو بريزنده ارگر و زحمتکشان ب کميان طبقۀ

-  گذار از سرمايه داری به سوسياليسم را انکار می کنند، منکر نقش رھبری حزب مارکسيستیۀپرولتاريا در دور

 رد سانتراليسم دمکراتيک، به لنينيستی ھستند، اصول انترناسيوناليسم پرولتری را مردود می شمارند و خواھان

  ...".منظور تبديل حزب کمونيست از يک سازمان انقالبی رزمنده به نوعی انجمن بحث آزاد ھستند

 ۀ و اعالمي١٩۵٧ ۀن به بيانيان حزب کمونيست اتحاد شوروی خائنارھبر "ۀ در نشري١٩۶۶رفقای چينی در سال 

  : می نويسند)) ١٩۶۵مبر  دس٣٠)(مردم"(ائوژن مين ژيب"ۀ ت تحرير روزنامھيأ (" می باشند١٩۶٠

تالشھای پيروان با وفای .  با رويزيونيسم خروشچفی در تضاد سختند١٩۶٠ و اعالميه ١٩۵٧اصول انقالبی بيانيه "

رويزيونيسم خروشچفی که در زير َعلَِم بيانيه و اعالميه قصد گمراه ساختن خلقھا را دارند، فقط منجر به افشای بيش 

  .مای زشت و نفرت انگيز آنھا خواھد گشتاز پيش سي

  . سختی داشتندۀدر جريان تدوين بيانيه و اعالميه، مارکسيست لنينيستھا با رويزيونيستھای خروشچفی مبارز

 حزب کمونيست اتحاد شوروی با اصول ۀمشی رويزيونيستی مطروحه از طرف خروشچف در بيستمين کنگر

 حزب کمونيست اتحاد شوروی موجب گمگشتگی سختی در جنبش ۀتمين کنگربيس.  مباينت دارد١٩۵٧ ۀانقالبی بياني

بين المللی کمونيستی گرديده است و از اين رو در جريان کنفرانس مسکو، حزب کمونيست چين به اتفاق ساير 

  .احزاب برادر مبارزه ای اصولی عليه مشی رويزيونيستی خروشچف انجام داد
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در آنزمان، خروشچف با تعويض .  نيز عليه رويزيونيسم خروشچفی متوجه می باشد١٩۶٠ ۀاصول انقالبی اعالمي

 پرداخت و ضمن نقض کامل موازين امريکاکامل جای دوستان و دشمنان، خود علنا به ھمکاری با امپرياليسم 

حزب کمونيست . ردمناسبات بين احزاب و دولتھای برادر، در جنبش بين المللی کمونيستی انشعاب و تفرقه ايجاد ک

 رويزيونيستھای خروشچفی ۀلنينيستی مبارزه ای آشتی ناپذير عليه دارودست - چين به اتفاق ساير احزاب مارکسيستی

  .لنينيسم را محفوظ نگھداشت - به عمل آورد و پاکيزگی و صفای مارکسيسم

 نقايص و اشتباھاتی نيز به چشم می البته در بيانيه و اعالميه بعضی از مسايل به روشنی فرمولبندی نشده اند و حتی

ولی از آنجا که رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی مکررا درخواست نمودند تا با توجه به وضع آنھا، . خورد

 بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی تطبيق دھيم، لذا ما در آن موقع در چند ۀاين فرمولبنديھا را با تزھای کنگر

اين چندمين بار است که ما آمادگی خود را برای پذيرفتن انتقاد در .  با آنھا سازش نموديممورد به خاطر نيل به تفاھم

 اينھا، بيانيه و اعالميه حاوی يک سری اصول انقالبی اند که بايد از ۀولی علی رغم ھم. اين زمينه اعالم می کنيم

  .لنينيستی مراعات شوند - طرف کليه احزاب مارکسيستی

که ھنوز مرکب  طوریه ی خروشچفی بيانيه و اعالميه را ورق پاره ای بيش نمی دانند، بمعذلک، رويزيونيستھا

رويزيونيستھای خروشچفی جدا تصميم گرفته اند . امضای اين اسناد خشک نشده بود که از طرف آنھا نقض گرديدند

 ۀب در بيست و دومين کنگرلنينيسم و بيانيه و اعالميه ساز ديگری کوک کنند و بدين ترتي - تا در برابر مارکسيسم

لنينيسم و اصول انقالبی  -حزب کمونيست اتحاد شوروی با تدوين برنامه ای رويزيونيستی، تزھای اساسی مارکسيسم

  .بيانيه و اعالميه را زيرپا گذاشتند

ی در که رھبران جديد حزب کمونيست اتحاد شورو یبی بيانيه و اعالميه را با مشياينک ما می خواھيم اصول انقال

 آن حزب منظور داشته اند و از آن سرسختانه پيروی می ۀ بيست و دوم حزب خود تصويب و سپس در برنامۀکنگر

  .کنند، مقايسه کنيم

بيانيه و اعالميه مشی انقالبی تدوين کرده اند، ولی به عکس، رويزيونيستھای خروشچفی مشی ضد انقالبِی 

آنھا که خود از انقالب . را پيش کشيده اند" گذار مسالمت آميز"و " زمسابقه مسالمت آمي"، "ھمزيستی مسالمت آميز"

  انقالبی ملل ستمديده مخالفۀآنھا که خود با مبارزات مسلحان. گريزانند، انقالب را برای ديگران نيز تحريم می کنند

  .ند، پشتيبانی کردن از اين مبارزات را به ديگران نيز غدغن می کنندا

 دشمن مشترک کليه خلقھای جھان است و خلقھای سراسر امريکاريح می کنند که امپرياليسم بيانيه و اعالميه تص

ولی به عکس، .  واحد وسيعی تشکيل دھندۀ جبھامريکاجھان بايد عليه سياست تجاوز و جنگ امپرياليستھای 

م اجرای سياست  عليه خلقھای جھان متحد گرديده اند و سرگرامريکارويزيونيستھای خروشچفی با امپرياليسم 

  .شوروی برای حکومت برجھان می باشند -امريکاھمکاری 

بيانيه و اعالميه تصريح می کنند که کشورھای سوسياليستی بايد به ديکتاتوری پرولتاريا وفادار بمانند و انقالب 

ا پيش عکس، رويزيونيستھای خروشچفی به ولی ب. سرانجام برساننده سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم را ب

، ديکتاتوری پرولتاريا را در اتحاد شوروی از ميان "حزب عموم خلق"، "دولت عموم خلق"کشيدن تز سفسطه آميز 

آنھا در تالشند تا . برداشته اند و حزب کمونيست اتحاد شوروی را به مثابه پيشاھنگ پرولتاريا قلب ماھيت کرده اند

ا مستقر سازند و ھم اکنون در راه احيای سرمايه داری گام بر در اتحاد شوروی ديکتاتوری قشر ممتاز بورژوائی ر

  ...."می داردند
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 گسترده در ۀرويزيونيستھای شوروی بعد از مرگ ستالين و تصفي. اين سخنان کمونيستھای چين بسيار روشن است

رانجام  کارگر، سۀداخل حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی و اخراج کمونيستھای وفادار به آرمانھای طبق

 بيست و دوم حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی ۀتوانستند نظريات رويزيونيستی خود را به تصويب کنگر

حزبی که چنين تصميماتی را ھمراه با رفرمھای اقتصادی به تصويب برساند و ماھيت خود را به عنوان . برساندند

اگر حزب کمونيست .  کارگر باشدۀستی طبق کارگر به زير پرسش ببرد، ديگر نمی تواند حزب کمونيۀحزب طبق

است، ديگر نمی تواند حزب پرولتاريا باشد و منطقا نمی تواند ديکتاتوری " حزب تمام خلق"اتحاد شوروی يک 

حزبی . پرولتاريا را اِعمال کند و ھدايت و رھبری تحوالت در شوروی و خارج شوروی را در دست خويش بگيرد

را اِعمال کند، منطقا نمی تواند رھبر "  کارگرۀديکتاتوری طبق"يست و نمی تواند ن"  کارگرۀحزب طبق"که ديگر 

 طبقاتی و ماھيت ۀبوده و نه تنھا طبقات، بلکه مبارز" ھمه خلقی"دولت پرولتری باشد و لذا بايد رھبر يک دولت 

آنھا . مونيسم، نفی کندطبقاتی دولت و نقش پيشاھنگ حزب رھبری کننده کشور را در دوران گذار سوسياليستی به ک

که ماھيت طبقاتی حزب را نفی می کنند، از روی بيکاری و بی حوصلگی نيست، ھدفشان اين است که قشر معين و 

 طبقاتی و حمايت ۀ نفی مبارزۀظاھر شود و در ساي" خلق "ۀصاحب امتيازی را در شوروی تقويت کنند که با البس

  .ھمانطور که شد.  ه  و قدرت سياسی را در دست بگيرددولت غير طبقاتی فربه و گردن کلفت گرديد

 شده دانستند و تنھا راه تحول بنيادی را کھنه دور انداختند و آنه  تعاليم مارکسيسم را بپس بر اين مبنا، رويزيونيستھا

وی و ايجاد اعتماد به بورژوازی و ھمکاری با " گذار مسالمت آميز"جامعه و استقرار سوسياليسم را از طريق 

نفی ضرورت انقالب و انتقال قدرت به دست  نموده و با انقالبی خود خالیی اقلمداد کردند و مارکسيسم را از محتو

 يک ۀ به مثابنفی اصول لنينی ساختمان حزب و لنينيستی -  حزب مارکسيستیۀنفی نقش رھبری کنند و پرولتاريا

ام زمينه ھای الزم را با استقرار رويزيونيسم برای گذار سازمان منضبط انقالبی و از جمله سانتراليسم دمکراتيک تم

ماھيت حزب پرولتری، ماھيت دولت پرولتری با ! آری. شوروی سوسياليستی به سرمايه داری دولتی فراھم آوردند

. ر کردييس ستاد فرماندھی کشور به حزبی بورژوائی و ضد انقالبی تغأس قدرت و در رأتسلط رويزيونيسم در ر

 بورژوازی مصادره گرديد و ۀرولتاريا در شوروی به قدرت رسيدند و قدرت سياسی توسط نمايندگان طبقدشمنان پ

مين منافع أ بورژوازی، برای تۀکه طبقه به قدرت رسيد تصور اين. ر کردييطور کلی تغه ماھيت نظام شوروی ب

لنينيسم  -  بوده وناشی از عدم فھم مارکسيسمپرولتاريا مبارزه می کند و دل می سوزاند، پندار کودکانه و ساده انديشانه

س شوروی بود، ديگر پرولتاريائی و دوست پرولتاريا و خلقھای جھان نبود، حکومتی أحکومتی که در ر. است

  .بورژوائی و ضد انقالبی در دشمنی با پرولتاريا و دستآوردھای وی و در دشمنی با خلقھای تحت ستم جھان بود

يا که کوچکترين اعتقادی به سوسياليسم نداشتند و کمونيسم اروپائی را در دامان خود ولی اين دشمنان پرولتار

پرورش دادند و برای تسکين بورژوازی اروپا راھی غرب کردند، تا روز آخر خود را کمونيست جا می زدند و در 

.  کارگر وارد کنندۀقلنينيسم دفاع می کردند تا بتوانند بھتر ضربات سنگين خويش را به طب - حرف از مارکسيسم

. سرمايه داری دولتی بود. شوروی سوسياليستی نبود.  آغاز شدر ماھيت قدرت سياسیيير ماھيت شوروی با تغييتغ

که به سرمايه داری بودن شوروی و حکومت ضد کمونيستی حاکم  درمانده ھای رويزيونيسم درغرب به جای اين

اين مفھوم من در آوردی، . صحبت می کردند" سياليسم واقعا موجودسو"اشاره کنند، بر چشم مردم خاک پاشيده و از 

 در قرن گذشته اتفاق افتاد، ٩٠ ۀآنچه در آغاز دھ.  شوروی می کشيدۀ استتاری بر ماھيت سرمايه دارانۀبايد پرد

  . جايگزينی سرمايه داری دولتی با سرمايه داری بازار آزاد بود
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ا از دروِن دژ، مانند اسب تروا، به فتح قلعه مشغول است و از پشت به رويزيونيسم ھمدست امپرياليسم است، زير

  .  کارگر معرفی می کندۀجنبش کمونيستی خنجر می زند و تا روز آخر خود را دوست طبق

 کشور امپرياليستی در زمان جنگ اول جھانی و ھمه دنيای امپرياليسم به رھبری نازی ھا در جنگ جھانی دوم، ١۴

يکتاتوری پرولتاريا در شوروی مستقر بود و از سوسياليسم دفاع می کرد، نتوانستند به ايدئولوژی در دورانی که د

شوروی سوسياليستی به رھبری رفيق ستالين و حزب بزرگ کمونيست شوروی، با ده ھا . کمونيسم ضربه ای بزنند

نيسم دفاع کرد و مانع شد که خراشی به  بورژوازی ايستاد و از ايده آل کموۀميليون کشته در مقابل تجاوز جنايتکاران

بورژوازی جھانی نتوانست با آخرين تجھيزات نظامی بر سوسياليسم غلبه کند و شکست . دامن کمونيسم وارد شود

 ھولناکی به سوسياليسم وارد کردند که ۀضرب" رفيقانه"خورد، ولی رويزيونيستھا از درون، با چھره ھای 

اگر . دشمن درونی ھمواره خطرناکتر از دشمن بيرونی است. شوروی را فروپاشاندسوسياليسم را از درون خورد و 

 دوستی و ھمکاری و اتحاد را از ھم می ۀدشمن بيرونی به ھمبستگی درونی ياری می رساند، دشمن درونی شيراز

 کارگر و ۀطبقرويزيونيسم دشمن خطرناک . اين کاری بود که رويزيونيستھا کردند. گسلد و تخم زھرآگين می گذارد

  . ثرتر و ناپاکتر استا از امپرياليستھا خونخوارتر و مؤبرای کمونيستھ

اين حقيقت تئوريک که صحتش بعد از حدود نيم قرن با فروپاشی شوروی به اثبات می رسد، ديگر نمی تواند انکار 

 ۀرد، نفھميدن مضمون مبارزوجود آوه انکار اين حقيقت و چشم بستن بر فاجعه ای که می تواند رويزيونيسم ب. شود

نديدن اين واقعيات، عدم تشخيص ماھيت .  گذشته برای ممانعت از تکرار آن استۀطبقاتی و درس نيآموزی از تجرب

که نسل قربانی  حال آن. خطرناک رويزيونيسم و نتايجی که بر آن مترتب است، خدمت مجدد به رويزيونيسم است

 کوبنده ای ۀخود را صرف تقويت مارکسيسم لنينيسم نمايد تا از اين طريق ضربرويزيونيسم بايد تمام تجربه و توان 

 خويش به ۀنسل قربانی شده بايد اين گذشته را جمعبندی کند و به آيندگان تقديم دارد تا در مبارز. به رويزيونيسم بزند

می کند که مارکسيست  طبقاتی ھنوز ادامه دارد و سير حوادث در جھتی سير ۀمبارز. سالح ديگری مسلح شوند

ئيد می أسير حوادث ھر روز صحت نظريات ما را بيشتر ت. پيشگوئی کرد) توفان(لنينيستھا يعنی حزب کار ايران

  . اين است که بايد در اين راه با ايمان و اعتقاد گام بر داشت. کند
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