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  مارکسيسم و رویزیونيسم

 محققًا آنها را رد گفتۀ معروفی است که اگر قضايای بديهيه هندسی هم با منافع افراد برخورد می نمود،

تئوريهای علوم طبيعی که با موهومات کهنه يزدان شناسی برخورد ميکرد هميشه موجب يک . ميکردند

تعجب آور نيست که آموزش مارکس، که مستقيمًا برای . مبارزه کامًال سبعانه ای شده و هنوز هم ميشود

وظايف اين طبقه را معين ميکند و ـ تنوير افکار طبقه پيشرو جامعه معاصر و سازمان آن بکار ميرود 

به حکم تکامل اقتصادی ـ تغيير اجتناب ناپذير رژيم معاصر را به نظم و ترتيب جديد به ثبوت ميرساند ـ 

  .مجبور بوده است  هر قدم خود را در راه زندگی نبرد کنان بردارد

شی برای تحميق تيپ دربارۀ علم و فلسفه بورژوازی که بطور فرمايشی از طرف پروفسورهای فرماي

آنان عليه دشمنان خارجی و داخلی تعليم داده ميشود حاجتی " برانگيختن" جوان طبقات ثروتمند و برای 

اين علم حتی سخنی هم دربارۀ مارکسيسم نميخواهد بشنود و آن را مردود و معدوم اعالم . به تذکر نيست

دبان ترقی خود ساخته اند و هم پيران کهنسال هم دانشمندان جوان که ابطال سوسياليسم را نر. می نمايد

رشد مارکسيسم و . پوسيده هستند با حرارتی يکسان بر مارکس ميتازند" سيستمهای" که قيم هر گونه 

بسط و تحکيم انديشه های آن در بين طبقه کارگر ناگزير موجب آن شد که اين حمالت بورژوازی بر 

از طرف علم فرمايشی بورژوازی ـ محکمتر، آبديده " نمعدوم شد" ضد مارکسيسم که پس از هر بار 

  .تر و جاندارتر از سابق ميشود ـ زيادتر و شديدتر گردد

ولی در بين آموزشهايی هم که مربوط به مبارزه طبقه کارگر می باشد و اکثرًا در بين پرولتاريا رواج 

يسم طی نيم قرن اول موجوديت مارکس. دارد مارکسيسم ابدا و به هيچوجه دفعتًا خود را مستحکم نکرد

در نيمه . با تئوريهايی که از اساس با آن دشمن بودند مبارزه ميکرد) از سالهای چهل سده نوزدهم( خود 

يکم سالهای چهل مارکس و انگلس با هگلی های چپ راديکال که پيرو نظر ايده آليسم فلسفی بودند 

آموزشهای اقتصادی مبارزه ای ـ عليه در اواخر سالهای چهل در رشته . تصفيه حساب نمودند

انتقاد از احزاب و آموزشهايی : سالهای پنجاه اين مبارزه را سرانجام ميدهد. پرودونيسم ـ آغاز ميگردد

در سالهای شصت مبارزه از عرصه تئوری .  متظاهر شده بودند١٨۴٨که در خالل سال طوفانی 

باکونيسم  از : کارگری نزديکتر است عمومی قدم به عرصه ای ميگذارد که به نهضت مستقيم 

در آغاز سالهای هفتاد در آلمان برای مدت کوتاهی مولبرژر پرودونيست به . انترناسيونال طرد ميشود

ولی هم نفوذ اين و هم نفوذ . در پايان سالهای هفتاد هم دورينگ پوزيتيويست ظهور ميکند: ميدان می آيد

اکنون ديگر مارکسيسم بدون چون و چرا بر کليه .  استآن در ميان پرولتاريا ديگر بکلی ناچيز

  .ايدئولوژيهای ديگر در نهضت کارگری غلبه ميکند



 

حتی در .  قرن گذشته اين پيروزی در قسمتهای مهم خود به انجام رسيده بود٩٠در اوان سالهای 

کارگر در کشورهای التين هم که سنتهای پرودونيسم در آنجا مدت بيشتری دوام کرده بود، احزاب 

تشکيالت بين المللی جنبش . حقيقت شالوده برنامه ها و تاکتيک خود را بر اساس مارکسيستی ريختند

کارگری، که بصورت کنگره های متناوب بين المللی تجديد حيات نمود، بالفاصله و تقريبًا بدون مبارزه 

رکسيسم عرصه را بر تمام ولی هنگامی که ما. در تمام مسائل اساسی بر زمينه مارکسيسم قرار گرفت

آموزشهای کم و بيش جامع خصم تنگ نمود، آن تمايالتی که درون اين آموزش ها قرار داشتند به 

شکلها و انگيزه های مبارزه تغيير کرد ولی مبارزه ادامه . جستجوی راههای ديگری برای خود افتادند

با مبارزه جريان ضد ) ود قرن نوزدهمسالهای ن(به اين ترتيب نيم قرن دوم موجوديت مارکسيسم . داشت

  .مارکسيستی درون مارکسيسم آغاز گرديد

برنشتين که سابقًا يکی از مارکسيست های ارتدکس بود، نام خود را بر اين جريان گذارد و با های و 

هوی زياد و با جامعترين بيان اصالح آموزش مارکس و تجديد نظر در آموزش مارکس يعنی به شکل 

حتی در روسيه که در آن عمر سوسياليسم غير مارکسيستی طبعًا ـ به .  قدم به ميدان گذاردرويزيونيسم

حکم عقب ماندگی اقتصادی کشور و کثرت نفوس دهقانی که زير فشار بقايای سرواژ قد خم کرده است 

حتی در اين روسيه، مارکسيسم بطور آشکاری در برابر چشم ما به . ـ طوالنی تر از هر جا بود

و چه در ) برنامه مونيسيپاليزاسيون تمام اراضی( چه در مسئله ارضی . زيونيسم تبديل ميشودروي

وارده " اصالحات" مسائل عمومی برنامه و تاکتيک ، سوسيال ـ نارودنيکهای ما بيش از پيش به کمک 

و در آموزش مارکس بقايای در حال زوال و انحطاط سيستم فرتوتی را که به شيوه خاص خود جامع 

  .اساسا دشمن مارکسيسم است، جايگزين مارکسيسم می نمايند

اين سوسياليسم حاال ديگر نه در زمينه خاص خود، بلکه . سوسياليسم ماقبل مارکس شکست خورده است

حال ببينيم مضمون . بعنوان رويزيونيسم و در زمينه عمومی مارکسيسم به مبارزه ادامه ميدهد

  .ايدئولوژيک رويزيونيسم چيست

بسوی " پروفسورها . پروفسورمآبانه بورژوازی ميرفت" علم" ويزيونيسم در رشته فلسفه بدنبال ر

پروفسورها هزار بارسفله . رويزيونيسم هم بدنبال نئوکانتيست ها کشيده ميشد. ميکردند" کانت رجعت

اغماض آميز گويی های کشيشی را عليه ماترياليسم فلسفی تکرار ميکردند ـ رويزيونيستها هم با تبسمی 

رد شده " زمزمه ميکردند که ماترياليسم مدتها است  *) کلمه به کلمه طبق آخرين  هندبوک( زير لب 

به هگل او را مورد تحقير قرار ميدادند و در حاليکه " سگ مرده" ؛ پروفسورها با دادن نسبت " است

  از ايده آليسم هگل بود ـ با نظرخودشان ايده آليسمی را ترويج ميکردند که هزار بار پست تر و مبتذلتر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ کتاب راهنما * 



 

 در منجالب لوث فلسفی علم غوطه ور حقارت به ديالکتيک مينگريستند ـ رويزيونيستها هم از پی آنها

ميکردند؛ ) و انقالبی" ( زرنگ"را جايگزين ديالکتيک ) و آرام" ( ساده" " اولوسيون" شده 

" فلسفه"خود را با " انتقادی" پروفسورها در مقابل دريافت مقرری دولتی خود سيستمهای ايده آليستی و 

ميکردند، ـ رويزيونيستها هم خود را به آنها دمساز ) يعنی با يزدان شناسی( رايج قرون وسطائی 

اشخاص کنند منتها نه در مورد دولت معاصر، " کار خصوصی" نزديک کرده کوشش داشتند مذهب را 

  .بلکه در مورد حزب طبقه پيشرو

آموزش مارکس چه اهميت واقعی طبقاتی دارد موضوعی است که درباره آن " اصالح" حال اينگونه 

ما فقط خاطر نشان ميکنيم که در سوسيال . يست ـ موضوع بخودی خود واضح استاحتياجی به تذکر ن

دموکراسی بين المللی يگانه مارکسيستی که سفله گوئی های عجيب رويزيونيستها را در اين مورد از 

اين موضوع را بخصوص از . نقطه نظر ماترياليسم ديالکتيک پيگير مورد انتقاد قرار داد پلخانف بود

بايد بطرزی قطعی خاطر نشان کرد که در زمان ما تالشهای کامال باطل و غلطی بعمل ميآيد اين نظر 

.  ارتجاعی فلسفی را جا بزنند، آل آشغالهایبرای اينکه تحت لوای انتقاد از اپورتونيسم تاکتيکی پلخانف

[**]  

يزيونيسها در اين رو" اصالحات" قبل از اينکه به موضوع علم اقتصاد بپردازيم بايد متذکر شويم که 

" با اطالعات جديد تکامل اقتصادی" مبحث به مراتب متنوعتر و مبسوطتر بود؛ آنها ميکوشيدند تا 

ميگفتند که در رشته کشاورزی بههيچوجه عمل تمرکز و طرد توليد کوچک . مردم را تحت تأثير بگيرند

ين عمل با حداکثر کندی انجام به توسط توليد بزرگ، وجود ندارد و در رشته بازرگانی و صنايع هم ا

ميگفتند بحرانها اکنون نادرتر و ضعيفتر شده است و احتمال دارد کارتلها و تراستها به سرمايه . ميگيرد

يعنی اينکه سرمايه " تئوری ورشکستگی" ميگفتند . امکان بدهند که بکلی بحرانها را برطرف سازد

. ه حدت تضادهای طبقاتی رو به کاستن استداری بسوی ورشکستگی ميرود، بی پر و پا است چونک

  .باالخره ميگفتند که عيبی ندارد تئوری ارزش مارکس هم طبق نظر بم ـ باورک اصالح گردد

مبارزه با رويزيونيست ها در اين مسائل همان جنب و جوش پرثمر را در رشته انديشه تئوريک 

  . يست سال قبل ازاين ببار آورده بودسوسياليسم جهانی ببار آورد که جرو بحث انگلس با دورينگ ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديگران و ديگران رجوع تأليف باگدانف ، بارازف و " رساالتی درباره فلسفه مارکسيسم"ـ به کتاب **  

اينجا جای تجزيه و تحليل اين کتاب نيست و من مجبورم فعال به اين اظهار اکتفا کنم که در آتيه . شود

نزديکی در يک رشته مقاله و يا در يک رساله مخصوص نشان خواهيم داد که تمام مطالب مذکور در 

ن رويزيونيستهای نئو ـ لوميست و متن در خصوص رويزيونيستهای نئوکانتيست در حقيقت امر به اي

  .)ت. ه. مراجعه شود به چاپ چهارم کليات، جلد چهاردهم ] ( الف [ نئو ـ برکليست هم مربوط ميشود 



 

  

به . براهين رويزيونيست ها با مدارک و ارقاميکه در دست موجود بود مورد بررسی قرار ميگرفت

واقعيت تفوق . ر را رنگ و جال ميدهندثبوت رسيد که رويزيونيست ها منظما توليد کوچک معاص

 بزرگ بر  کوچک را  نه تنها در صنايع بلکه در زراعت نيز مدارک توليدصنعتی و بازرگانی 

ولی در زراعت، رشد و تکامل توليد کاالئی بمراتب ضعيف تر است و . غيرقابل ردی ثابت مينمايد

زراعت را ) گاهی حتی معامالت ( آمارگران و اقتصاددانان معاصر معموال آن رشته های مخصوص

توليد .  اقتصاد جهانی نشان ميدهد بد مشخص می نمايندمبادلهکه جلب روزافزون زراعت را بميدان 

کوچک که بر روی ويرانه های اقتصاد مبادله ای قرار گرفته است موجوديت خود را به قيمت بدی دائم 

روز افزون وضع دامها و نگاهداری آنها و التزايد تغذيه، گرسنگی مزمن، تمديد روزکار، خرابی 

بعبارت آخری بهمان وسائلی حفظ می نمايد که توليد خانگی ميکوشيد موجوديت خود را در برابر 

هر قدمی که علم و صنعت بجلو برميدارد بطور ناگزير و بی امان . مانوفاکتور سرمايه داری حفظ نمايد

خدشه وارد ميشود و وظيفه علم اقتصاد سوسياليستی به ارکان توليد کوچک در جامعه سرمايه داری 

است که اين جريان را در تمام شکل های آن که غالبا بغرنج و پيچده است مورد تدقيق قرار دهد، به 

اقتصاد روستايی در . توليد کننده کوچک ثابت کند که بقاء در شرايط سرمايه داری امکان ناپذير است

در . رار دارد و دهقان ناگزير بايد نقطه نظر پرولتار را قبول کندشرايط سرمايه داری در بن بست ق

مسئله مورد بحث گناه رويزيونيست ها از نظر علمی اين بود که واقعياتی را بطور يکجانبه انتخاب و با 

هم جمع ميکردند بدون اين که ارتباط  آن را با کليه رژيم سرمايه داری در نظر بگيرند، ـ از نظر 

ناه آنها اين بود که ناگزير، بطور ارادی يا غيرارادی، دهقان را، بجای اينکه دعوت به سياسی هم گ

دعوت ) يعنی نقطه نظر بورژوازی( نقطه نظر پرولتار انقالبی کنند، به قبول نقطه نظر صاحب کار 

  .ميکردند

ط در يک فق. در مورد تئوری بحرانها و تئوری ورشکستگی ، کار رويزيونيسم از اين هم بدتر بود

زمان خيلی کوتاه و آن هم اشخاص خيلی نزديک بين ممکن بود، تحت تأثيررونق و شکفتگی چند ساله 

ها نشان داد که واقعيت خيلی زود به رويزيونيست . صنايع بفکر تغيير اصول آموزش مارکس بيفتند

شکلها و تواتر و . دوران بحرانها منقضی نشده است، بالفاصله پس از شکفتگی، بحران فرا رسيد

ولی بحرانها بمنزله جزء الينفک و ناگزير رژيم سرمايه داری . منظره بعضی بحرانها تغيير کرد

حال در برابر چشم عموم کارتلها و تراست ها، ضمن تجمع و تمرکز توليد، در عين . برجای باقی ماندند

هرج و مرج توليد، عدم تأمين پرولتاريا و فشار سرمايه را تشديد ميکردند و بدينطريق بر حدت 

اين موضوع را که سرمايه . تضادهای طبقاتی به درجه ای که هنوز نظير آن ديده نشده بود می افزودند

چه از نقطه نظر افالس تام همه رژيم داری ـ چه از نقطه نظر بحرانهای جداگانه سياسی و اقتصادی و 



 

سرمايه داری ـ بسوی ورشکستگی ميرود تازه ترين تراست های عظيم با کمال وضوح و بمقياس بسيار 

بحران اخير مالی در آمريکا، حدت دهشتناک بيکاری در سراسر اروپا، صرف . وسيعی نشان دادند

ادی بر آن داللت ميکند، همه اينها منجر به نظر از بحران قريب الوقوع صنعتی که عالئم و امارات زي

. اخير رويزيونيست ها را همه، و از قرار معلوم خود آنان نيز، فراموش کردند" تئوريهای" اين شد که 

  .فقط آن درسهايی را که اين نااستواری روشنفکری به طبقه کارگر داده است نبايد فراموش کرد

ه در اين مورد رويزيونيست ها غير از کنايه و آه های درباره تئوری ارزش فقط بايد متذکر شد ک

حسرت بار که بسيار مبهم و بم ـ باورک مآبانه است، مطلقًا چيزی از خود نياورده اند و به همين سبب 

  .هم هيچ اثری در سير تکامل انديشه علمی باقی نگذارده اند

کسيسم يعنی آموزش مبارزه در رشته سياست، رويزيونيسم تالش ميکرد همان مهمترين مطلب مار

به ما ميگفتند ـ آزادی سياسی، دموکراسی، حق انتخابات همگانی . طبقاتی را مورد تجديد نظر قرار دهد

را که ميگويد کارگران " مانيفست کمونيست" زمينه مبارزه طبقاتی را از بين می برد و اصل قديمی 

حکمفرمايی ميکند، ديگر به اصطالح "  اکثريتاراده" و در دموکراسی که . ميهن ندارند، باطل ميسازد

نه ميتوان بدولت مانند ارگان حکمرانی طبقاتی نگريست و نه اينکه از اتحاد با بورژوازی مترقی 

  .سوسيال ـ رفرميست عليه مرتجعين چشم پوشيد

وا مسلم است که اين اعتراضات رويزيونيستها در سيستم کامال موزونی از نظريات يعنی نظريات بورژ

ليبرالها هميشه ميگفتند که پارلمانتاريسم . ـ ليبرال که دير زمانی است معروف است، خالصه ميشد

بورژوازی، طبقات و تقسيمات طبقاتی را از بين ميبرد، چون کليه افراد بدون هيچ فرقی حق رأی و 

اريخ انقالب روسيه تمام تاريخ اروپا در نيمه دوم قرن نوزده و تمام ت. حق شرکت در امور دولتی دارند

با آزادی . در آغاز قرن بيستم به رأی العين نشان ميدهد که اين نظريات تا چه حد پوچ و بی معنی است

پارلمانتاريسم . تناقضات اقتصادی ضعيف نگرديده بلکه حدت می يابد" دموکراتيک" سرمايه داری 

 ظلم طبقاتی هستند از ميان نمی ماهيت واقعی جمهوريهای بورژوازی دموکراتيک را که ارگان فشار و

پارلمانتاريسم که کمک ميکند تا توده هايی از اهالی . برد بلکه اين ماهيت را بی پرده جلوه گر ميسازد

که بمراتب وسيع تر از آنهايی بودند که سابقا بطور فعال در حوادث سياسی شرکت ميکردند روشن و 

ها و انقالبهای سياسی را فراهم نميکند بلکه مقدمات متشکل شوند، با اين عمل خود مقدمات رفع بحران

 و ١٨٧١حوادث پاريس در بهار . حداکثر حدت جنگ داخلی را هنگام اين انقالبها فراهم ميسازد

واضح تر از واضح نشان دادند که چگونه چنين حدتی ناگزير ) ١ (١٩٠۵حوادث روسيه در زمستان 

جنبش پرولتاريايی، بدون لحظه ای ترديد، با دشمن تمام بورژوازی فرانسه، برای سرکوبی . فراميرسد

کسيکه ديالکتيک . ملت خود يعنی با ارتش اجنبی که ميهن او را ويران کرده بود وارد بند و بست شد

درونی ناگزير پارلمانتاريسم و دموکراتيسم بورژوازی يعنی نکته ای را که حل مشاجرات را بوسيله 



 

يش حدت ميدهد نفهمد، هيچگاه قادر نخواهد بود يک پروپاگاند و تبليغات اعمال زور توده ای بيش از پ

واقعًا آماده " مشاجرات" مطابق با اصولی که توده های کارگر را برای شرکت پيروزمندانه در اينگونه 

تجربه اتحادها، سازشها و ائتالفهائی که در باختر با . کند، بر زمينه اين پارلمانتاريسم اجراء نمايد

شده است بطور قانع کننده ) کادتها( براليسم سوسيال رفرميست و در انقالب روسيه با رفرميسم ليبرال لي

ای نشان داد که اين سازشها فقط ذهن توده ها را مشوب ميسازد و بجای آن که اهميت واقعی مبارزه 

ستعدادشان برای آنان را باال ببرد از آن ميکاهد زيرا مبارزين را با عناصری مربوط ميسازد که ا

که بزرگترين ) ٢(ميلرانيسم فرانسه. مبارزه به مراتب کمتر بوده، بمراتب متزلزل تر و خيانتکارترند

آزمايش بکار بردن تاکتيک سياسی رويزيونيستی در يک مقياس وسيع حقيقتًا ملی بود ـ بطوری ارزش 

  .نرا فراموش نخواهد نمودعملی رويزيونيسم را معلوم کرد که پرولتاريای تمام جهان هيچگاه آ

روّيه رويزيونيسم نسبت به هدف نهايی نهضت سوسياليستی مکمل طبيعی تمايالت  اقتصادی و سياسی 

ـ اين کالم قصار برنشتين ماهيت رويزيونيسم را " هدف نهايی ـ هيچ  ولی جنبش ـ همه چيز. " آن شد

ونيستی عبارتست از تعيين روش خود از سياست رويزي. بهتر از بسياری مباحثات طوالنی بيان مينمايد

واقعه ای تا واقعه ديگر، تطبيق حاصل کردن با حوادث روز و با تغييرات وارده در جزئيات سياسی، 

فراموش کردن منافع اساسی پرولتاريا و خصائص اصلی کليه رژيم سرمايه داری و کليه تکامل 

فع آنی واقعی يا فرضی، و از خود ماهيت اين تدريجی سرمايه داری، فداکردن اين منافع در مقابل منا

سياست هم آشکارا برميايد که ميتواند شکل های بينهايت گوناگونی بخود بگيرد و هر مسئله ای که تا 

داشته باشد و هر تغييری در حوادث که کمی غير منتظره و پيش بينی نشده باشد، ولو " تازگی" حدی 

 مشی اصلی تکامل را تغيير داده باشد ـ ناگزير و هميشه فقط سر موئی و برای مدت کامال کوتاهی

  .موجب پيدايش انواع مختلف رويزيونيسم خواهد گرديد

رويزيونيسم . اجتناب ناپذير بودن رويزيونيسم معلول ريشه های طبقاتی آن در جامعه معاصر می باشد

ن نيست کوچکترين ترديدی هر سوسياليستی که کمی مطلع و فکور باشد ممک. يک پديده بين المللی است

( در اينمورد داشته باشد که مناسبات بين ارتدکس ها و برنشتينی ها در آلمان؛ گديستها و ژورسيستها 

در فرانسه؛ فدراسيون سوسيال ـ دموکرات و حزب مستقل کارگر در ) اکنون بخصوص بروسيستها

ت ها در ايتاليا؛ بلشويک ها و انگلستان؛ بروکر و واندرولد در بلژيک؛ انتکراليست ها و رفرميس

منشويکها در روسيه، با وجود تنوع عظيمی که از لحاظ شرايط ملی و عوامل تاريخی در وضع فعلی 

در داخل " تقسيم بندی. " کليه اين کشورها وجود دارد، بازهمه جا از لحاظ ماهيت خود يکسان است

ورهای مختلف جهانی در صراط  سوسياليسم جهانی معاصر، در حقيقت امر، اکنون ديگر در کش

 سال قبل، يعنی هنگاميکه در ۴٠ ـ ٣٠ انجام مييابد و بدينطريق مدلل مينمايد که نسبت به واحدی

کشورهای مختلف، تمايالت ناهمگونی درون سوسياليسم واحد جهانی مبارزه ميکردند، قدم بزرگی بجلو 



 

سنديکاليسم "در کشورهای التين بمثابه هم که اکنون " رويزيونيسم چپ"حتی آن . برداشته شده است

در مارکسيسم خود را با آن تطبيق ميدهد؛ البريوال در ايتاليا، " اصالح"ظاهر شده است، با " انقالبی 

الگاردل در فرانسه، چپ و راست از مارکسی که غلط درک شده است نزد مارکسی که درست درک 

  .ميشود شکوه مينمايند

 روی تجزيه و تحليل مضمون ايدئولوژيک اين رويزيونيسم که هنوز خيلی مانده ما در اينجا نميتوانيم در

است تا مانند رويزيونيسم اپورتونيستی تکامل يابد و هنوز جنبه بين المللی بخود نگرفته و عمال دست و 

از اينرو ما به . پنجه مهمی با احزاب سوسيال ـ دموکرات ولو در يک کشور نرم نکرده است مکث کنيم

  .که فوقًا تصوير گرديد اکتفا مينمائيم" رويزيونيسم راست"

چه عاملی رويزيونيسم را در جامعه سرمايه داری ناگزير مينمايد؟ چرا رويزيونيسم عميقتر از فرق بين 

خصوصيات ملی و مدارج تکامل سرمايه داری است؟ زيرا در هر کشورسرمايه داری در رديف 

سرمايه داری از . ده بورژوازی و صاحبکاران کوچک قرار دارندپرولتاريا همواره قشرهای وسيع خر

ناگزير مجددا " قشرهای متوسط" يک سلسله . توليد کوچک بوجود آمده است و دائما بوجود می آيد

ضمائم فابريکها، کار در خانه و تعميرگاههای کوچک که بعلت ( بوسيله سرمايه داری بوجود ميايند 

وچرخه سازی و اتومبيل سازی، در سراسر کشور پراکنده است و غيره تقاضای صناعت بزرگ، مثال د

کامال . اين توليدکنندگان کوچک جديد هم ناگزير مجددا بصفوف پرولتاريا پرتاب ميگردند) و غيره

. طبيعی است که جهان بينی خرده بورژوازی باز و باز در صفوف احزاب وسيع کارگری رخنه مينمايد

ن موضوع بايد اينطور باشد و تا لحظه جهشی انقالب پرولتاريائی همواره کامال طبيعی است که اي

اينطور خواهد بود، زيرا اشتباه عميقی بود اگر تصور ميشد که برای عملی شدن چنين انقالبی پرولتار 

آنچه را که اکنون غالبا فقط از لحاظ ايدئولوژيک . اکثريت اهالی ضروری می باشد" تام و تمام" شدن 

ميکنيم، يعنی مشاجره با اصالحات تئوريک در آموزش مارکس ـ آنچه که اکنون فقط در اطراف تحليل 

پاره ای از مسائل خصوصی جنبش کارگری مانند اختالفات تاکتيکی با رويزيونيستها و انشعاب ناشی 

اس بينهايت از اين اختالفات ـ در کار عملی بروز ميکند، ـ همه اينها را طبقه کارگر باز هم بايد به مقي

بزرگتری تحمل نمايد و اين هنگامی خواهد بود که انقالب پرولتاريائی کليه مسائل مورد مشاجره را 

حدت دهد و کليه اختالفات را در نکاتی تمرکز دهد که برای تعيين روش توده ها بالواسطه ترين اهميت 

ه و بمنظور وارد ساختن را دارا است و وادار کند که در بحبوبه مبارزه دشمن از دوست جدا شد

  . ضربات قطعی به دشمن متفقين بد رها گردند

مبارزه ايدئولوژيک مارکسيسم انقالبی با رويزيونيسم در پايان قرن نوزدهم فقط پيش درآمد مبارزات 

عظيم انقالبی پرولتارياست که عليرغم تمام تزلزالت و ضعف عناصر خرده بورژوا در راه پيروزی 

  .پيش ميرودکامل هدف خود به 
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را به رشته تحرير درآورد و در آن " ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم" ـ  لنين کمی بعد کتاب ] الف [ 

  .ف و ديگر رويزيونيستها و نيز استادان فلسفه آنها آوناريوس و ماخ را مورد انتقاد قرار دادباگدان

  

 است که در نتيجه آن برای نخستين بار ١٨٧١منظور قيام کارگران پاريس در ماه مارس سال ) ١ـ   ١

فرانسه حکومت ارتجاعی . يا کمون پاريس ايجاد گرديد) مارکس" ( حکومت طبقه کارگر"در تاريخ، 

منظور قيام مسلحانه کارگران ) ٢. به کمک ارتش اشغالی پروس، کمون پاريس را غرقه بخون نمود

.  است که حکومت تزاری با قساوت و بيرحمی تمام آنرا سرکوب نمود١٩٠۵مسکو در دسامبر سال 

  ٣٣ص 

  

. انسوی ناميده ميشودفر" سوسياليست" ـ ميلرانيسم فرانسه جريانی اپورتونيستی بود که به نام ميلران ٢

 در کابينه ارتجاعی بورژوازی فرانسه شرکت کرد و به بورژوازی فرانسه در ١٨٩٩ميلران در سال 

  .عملی نمودن سياستهايش کمک نمود

  
  


