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 لنين

  

  

    پيشوايان پرولتارياهپيروز باد رھپويان و راھروان  را

  ! ) مارکس ، انگلس ، لنين ،  ستالين و مائوتسه  دون( 

  

  !نابود باد  استعمار ، استثمار، امپرياليزم ، ارتجاع و سيستم فکری آن 

  

 !پيروز باد انقالب سوسياليستی در کشور ھای امپرياليستی 

  

  پيروز باد انقالب دموکراتيک نوين تحت رھبری پرولتار و دھقانان

 !در کشور ھای عقب نگھداشته شدۀ آسيا ، افريقا و امريکای التين 

 

  

  

  !ه لنين   رافراز اھای بی پايان  به رھپويان سر درود 
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 بشری ،  فيلسوف و تئوريسين مارکسيست ، نظريه پرداز ،  انقالبی سترگ  ۀروز خجستۀ تولد بزرگترين نابغۀ جامع

 . سال رسيد ١۴٣به   ) والدمير ايليچ  لنين(

ر بورژوازی در درون حزب کمونيست شوروی در ھمين برش تاريخ با يک ديد گذرا به زمانی نظر بايد کرد که عناص

 مالکيت خصوصی را با خود در درون حزب انتقال دادند ؛ يعنی در حلقاتی که  خود مسؤوليت کار ۀخزيدند و انديش

 که دست آورد بورژوازی از یرا به عھده داشتند ، ھمچنان در ساير حلقات حزبی ، با شگرد ھای مختلف سياسی آن

  .  ت تا آن مقطع تاريخ بود ، عمدتاً رويزيونيزم را تبليغ و ترويج کردند زمان رسيدنش به قدر

از ی ئشکل گرفته در نظام بورژوازی ، قبل از انقالب در بخش ھا" نيروی عادت  " - مارکس ۀ بنابر گفت-مزيد بر آن 

 ۀ شيوۀ موذيانۀه با اشاعحزب که تا آن زمان زدوده نشده بود و با ريشه ھای عميقی که در وجود آنان  داشت ؛ ھمرا

 زمينه ساز پذيرش سيستم - در عرصه ھای مختلف سياسی ، نظامی ، اقتصادی و فلسفی -تفکر ايدياليستی  بورژوازی 

  .رويزيونيزم خروشفی درحزب بلشويک اتحاد شوروی گرديد 

 حزب بود ، که تز ھای  سياسییدر واقع تئوريسين اصلی ؛ اما پشت پردۀ اين سيستم مخرب سوسلوف خاين عضو بيرو

  : رويزيونيزم وی مبتنی بودند برۀتدوين شد

 اين رکن مھم و -  ارتش یتوان  خاطر نشان ساخته از کودتا را در شيلی می  ، که يگانه مثال آن"گذار مسالمت آميز"  

سر سالوادور آلنده  ضد پروفيه ب- که با ھزار و يک تسمه به امپرياليزم امريکا  وصل شده بود -اساسی ساختار دولت 

رئيس جمھور انتخاب شده در پارلمان آنکشور ، که ضد  انقالبی بودن اين تز برای آنانی که فريب راه گذار مسالمت 

ری فاشيستی در آن کشور برمال آميز از طريق پارلمان را خورده بودند ؛ بعد از کشته شدن آلنده و بر قراری ديکتاتو

  .  شد

خصوص سيستم تکنولوژی کيھانی که شوروی در آن سال ھا به ه  که در تمام عرصه ھا ، ب ،" مسالمت آميزۀمسابق"

 رويزيونيست ھای خلق و پرچم و من جملهرويزيونيست ھا تمام مريکا پيش رفته تر بود  و از جانب امراتب از 

  : چنين تبليغ و ترويج می شد )  حزب توده در ايران(برادران تنی شان 

 دو نظام  ؛ يعنی نظام سوسياليستی در اتحاد شوروی و سيستم سرمايه داری در امريکا ۀن به مقايسزمانی مردم جھا« 

ويژه  تکامل تکنالوژی و امور اجتماعی نظام سوسياليستی در اتحاد ه بپردازند ، آنگاه به پيشرفت شتابان علوم ، ب

داری در پارلمان و ساير نھاد ھای دموکراتيک شوروی سوسياليستی باورمند شده  از دادن رأی به نمايندگان سرمايه 

را به پارلمان دولت خواھند فرستاد ، تا دولت را نه  کشور خودی ؛ خود داری می نمايد و نماينده ھای واقعی خود شان

به دست آورده ، جامعه را در تمام عرصه ھا ، با )  پارلمانیۀمبارز( مسالمت آميز ۀاز راه قھر و زور ؛ بلکه  به شيو

  ... .ريفورم و تکامل تدريجی به بلندای تمدن  خواھد رساند و

 دولت ھای ،)يعنی انقالب (  ، که بر مبنای اين تز ، مردم نبايد از طريق  قھر و زور "ھمزيستی مسالمت آميز" 

نمايند ، چرا که بورژوازی امپرياليستی ھار شده به اقدامات وابسته و يا دست نشانده را در کشور ھای خود  سرنگون 

نظامی متوصل گرديده ، به اشغال آن کشور مبادرت خواھد ورزيد و در برآيند ھرگاه قدرت نظامی شورا ھا جلو تجاوز 

ی ئه و اشغال ارتش ھای امپرياليستی را بگيرد ، تصادم ميان  دو ابر قدرت ؛ يعنی امريکا و شوروی به جنگ ھست

از ھمين منظر نبايد فکر تصرف قدرت حاکمه از طريق قھر و . منجر شده جھان به پرتگاه نابودی کشانده خواھد شد 

  . زور انقالبی را در ذھن پرورش داد 
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 لنين  در مورد ۀ، ھمچنان درس ھای  بسيار آموزند" دولت عموم خلق " و " حزب تمام مردم" تز رويزيونيستی 

 -  که بنابر اصول مارکسيزم یدررابطه با  دو تز اخير الذکر؛ در يک کالم تجديد نظر در پنج اصل -دولت و انقالب 

 سکتور دولتی و تھکذا تقوي.  مائو تسه دون تفسير گرديد ، بر ھمين مبنا در شوروی عمل می شد ۀلنينيزم و انديش

ا ازکاربرد آن دم می زدند ؛ نيز از در کشور م) خلق و پرچم (تحديد سکتور خصوصی که رويزيونيست  ھای مزدور

  . ترويج و تبليغ يافت ۀ بيرون داده شده زمين سوسلف-خروشف جانب 

"  سوخوز" و" کلخوز" تجديد نظر درھمين عرصه ھا و احيای تدريجی مالکيت خصوصی در گسترۀ توليد اشتراکی 

ھمـه و ھمـه در ]  ی چين ئھوری توده در جم" داچين"و " داجای"ليونی يو کمون ھای پرنفوس چندين م[ درشوروی 

 رويزيونيستی بود که تجسم و ۀئيد کننده و پشتيبان معنوی  اين ھمه عرصه ھا ، ھمانا فلسفأيک مسير  به راه افـتاد ، که ت

و تريبون  کليسا ھای )  کرسی( را در احيای کليسا و  جمع آوری پرده ھای گردگير از روی چوکی  تحرک فلسفی آن

در برآيند رويزيونيزم . زده و قفل شده  در سراسر اتحاد شوروی سوسياليستی ديد ) عنکبوت( تار جوال  ومتروک

 فوق منجر به استحالۀ ساختمان سوسياليزم به ساختار سوسيال ۀدر تمام  پيکره ھا و فراز ھای تذکار يافت) تجديد نظر(

  . امپرياليستی در شوروی گرديد 

 ايدئولوژيک ، -  خود رسيد ؛ آنگاه درکليه زمينه ھا ۀنه و تباھکن به قوام و نضج  معينزمانی که اين  مأمول خاينا

 با شدت و با سرعت  تجديد نظر پديدار گشت  و -...سياسی ، فرھنگی ، سياست اقتصادی و سياست نظامی و فلسفه و

انستان در گام نخست از جانب حرکت از صدور سرمايه به کشور ھا ، به تجاوز عريان به کشور ھا کشيده شد  و افغ

و بر ) ودالبته قبل از افغانستان ، تجاوز به چکسلواکيا صورت گرفته ب(امپرياليزم  شوروی اشغال گرديد ارتش سوسيال 

 سوسلوف و ساير رھبران حزب کمونيست شوروی ،  احزاب کمونيست در سراسر جھان به - مبنای خيانت خروشف 

در اين راستا از نقش بس سترگ يک تن از رھبران بزرگ پرولتاريای جھان ، يعنی  . گی کشيده شدند و دو دستانشعاب

  . در امر افشای رويزيونيزم شوروی بايد به نيکوئی ياد آوری نمودرفيق مائوتسه دون

   و پيکرهمارکسيزم ، لنينيزمبررسی دستاورد ھای نھايت مھم ، دقيق ، و راھکشای رفيق مائوتسه دون در امر تکامل 

مارکسيزم ، در پيوست با » انديشۀ مائوتسه دون «  که منجر به مارکسيسزم ، لنينيزمبندی آنھا در رابطه با تکامل 

  ◙. اميد آن ، بحث رامی گذارم به مجال ديگر ه گرديد ؛ مسـتلزم دقـت و غـور ھمه جانبه بــوده که بلنينيزم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


