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  صمد زابلی

  ٢٠١٣ جنوری ١٣

  سلسله ای از آموختنی ھای من 

)۴( 
م که بخش وار  سخنرانی ھای ستالين راجع به اصول لنينيزم يادداشت کرده اۀدر اين سلسله، آموختنی ھايم را از مجموع

  .ارائه می گردد

  لنينيزم چيست؟

شماری می گويند که لنينيزم تطبيق مارکسيزم با شرايط خاص  :لنينيزم تطبيق مارکسيزم در شرايط خاص روسيه

درست است که لنين، . اين تعريف با وجودی که مکمل نيست اما سھمی از حقيقت را بيان می کند. روسيه است

 مارکسيزم با اوضاع مختص روسيه نبود، زيرا ۀاما لنينيزم تنھا تطبيق ساد. وسيه تطبيق نمودمارکسيزم را با وضعيت ر

که می   ملی و صرفاً روسی و فقط روسی می بود، در حالیۀکه اگر چنين می بود در اين صورت لنينيزم تنھا يک پديد

  .بينيم که لنينيزم فراتر از مرزھای روسيه رھنمای پراتيک مارکسيست ھاست

زيرا لنين .  در اين تعريف نيز حقيقتی نھفته است:١٨۵٠ تا ١٨۴٠ عناصر انقالبی مارکسيزم سال ھای یلنينيزم احيا

اما لنينيزم يک .  کردءمحتويات انقالبی مارکسيزم را که اپورتونيست ھای بين الملل دوم زنده به گور کرده بودند احيا

سرمايه داری و ۀ ا مجدداً احياء نمود، بلکه مارکسيزم را در شرايط تازرود، نه تنھا مارکسيزم ر قدم فراتر از اين می

  .طبقاتی پرولتاريا تکامل و توسعه دادۀ مبارز

منظور ما (ماقبل انقالب ۀ  مارکس و انگلس در دور:لنينيزم، مارکسيزم عصر امپرياليزم و انقالب پرولتاريايی است

 وارد عمل شدند که امپرياليزم ھنوز تکامل نيافته بود، در ه ای در دورآنان. وارد عمل شدند) انقالب پرولتاريائی است

  .که انقالب پرولتاريا ھنوز عمالً و مستقيماً ناگزير نبوده ای دوره ای که پرولترھا برای انقالب آماده می شدند، در دور

وسعت پيدا می کرد، ھنگامی که انقالب ی که انقالب پرولتاريا اولی لنين در زمانی که امپرياليزم تکامل يافته بود، دوره 

پرولتاريا در يک کشور پيروز گشته و دموکراسی بورژوازی را سرنگون کرده، عصر دموکراسی پرولتاريا و عصر 

از اينرو ما لنينيزم را به طور کلی تئوری و تاکتيک انقالب پرولتاريا، و به طور . شوراھا آغاز شده بود، وارد عمل شد

  .کتيک ديکتاتوری پرولتاريا می دانيماخص تئوری و تا

که لنينيزم از اعماق  يکی اين:  اين خصلت لنينيزم دو علت دارد:فوق العاده مبارز و انقالبی استۀ لنينيزم دارای جنب

که لنينيزم در نبرد عليه  خود نداشته باشد؛ دوم اينۀ انقالب پرولتاريا بيرون آمده و نمی تواند مھر آن را بر چھر

 ضد سرمايه هنبردی که برای کاميابی در مبارزه ب. ونيست ھای بين الملل دوم پرورش يافته و مستحکم شده استاپورت
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بی رحمانه عليه ۀ از اينرو ما گفته می توانيم که يکی از مھمترين وظايف لنينيزم، مبارز. داری شرط الزم و اوليه بود

  .اپورتونيزم است

  :االتؤس

 شان بايد شرايط خاص کشور ھای خود را درنظر داشته ۀدر مبارزچرا کمونيست ھای انقالبی  .١

 باشند؟

 سرمايه داری می ۀ افغانستان را جامعۀآيا سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان که جامع .٢

 افغانستان شناخت دارد، اگر ۀند، از شرايط خاص جامعقالب را سوسياليستی ارزيابی می ک انۀخواند و مرحل

  پراتيک ببرد؟ۀتواند مارکسيزم را خالقانه به ساحنه، آيا می 

 در انترناسيونال دوم، اپورتونيست ھا چگونه بر ماھيت انقالبی مارکسيزم حمله کردند؟ .٣

  لنين در مبارزه عليه اپورتونيست ھای بين الملل دوم، چه بود؟ۀنقش مبارز .۴

بود، در دوره ای که پرولترھا برای چنانچه ستالين می گويد، زمانی که امپرياليزم ھنوز تکامل نيافته  .۵

انقالب آماده می شدند، در زمانی که انقالب پرولتاريا ھنوز عمالً و مستقيماً ناگزير نبود؛ مارکس و انگلس 

اما لنين در زمانی که امپرياليزم تکامل يافته و در دوره ای که انقالب پرولتاريا وسعت .  عمل شدندۀوارد مرحل

يگر انقالب در يک کشور پيروز گشته و دموکراسی بورژوازی را سرنگون کرده بود، می يافت، ھنگامی که د

چه » مائويزم« شد؛ در مورد عصر دموکراسی پرولتاريا و عصر شوراھا آغاز شده بود، وارد ميدان فعاليت

 يد؟ئمی گو

 قاطع لنينيزم ۀ آن، مبارزۀفوق العاده مبارز و انقالبی است و يکی از دو علت عمدۀ لنينيزم دارای جنب .۶

ال ؤس. مبارزه ای که برای پيروزی بر سرمايه داری ضرورت و شرط اوليه می باشد. عليه اپورتونيزم است

اينست وقتی کمونيست ھای انقالبی عليه اپورتونيست ھای خجل ما مبارزه می کند و اصوليت لنينيستی خود را 

آنجا کمونيست ھای انقالبی و می خوانند و اينجا » یعقده ا«را  به اثبات می رسانند، چرا اپورتونيست ھا آن

را به زعم خود شان با اصطالحات کوچه ای که نشاندھنده شخصيت خودشان و به قامت شان زيبا می افتد، 

 کمونيست ھا به درز خورده است و ۀ مبارزۀمی کنند؟ آيا فکر نمی کنيد که تيش» تحقير«و » توھين«

 کرده اند؟اپورتونيست ھا در منگنه گير 

 وقتی کمونيست ھای انقالبی بر اساس اصل لنينيی عليه اپورتونيست ھای خجل مبارزه می کنند و   .٧

 کمونيست ۀين مبارزه سنگرھای اپورتونيستی آنان را آماج قرار می دھند، اپورتونيست ھا چرا اين مبارزادر

 بی ق چيست، آيا  با بلند کردن بير»گریءافشا«می خوانند، منظور ايشان از » گریءافشا«ھای انقالبی را 

در صدد پنھان کردن اپورتونيزم خود ھستند و يا چيز ديگر؟ اگر » گریءافشا «ۀرنگ و فرسوده و تکه و پار

نشود، » گریءافشا«مارکسيست ھا اين سنگر ھای فرسوده و استعماری اپورتونيست ھا را به خاطری که 

نيستی که با تسليم طلبی ھمراه می شود و در پيروزی مبارزه عليه نشانه نگيرند، چگونه بايد عليه خط اپورتو

 سنگرھای ۀامپرياليست ھا شرط اوليه است، مبارزه کنند؟ در اسناد کمونيست ھا سياست ھای تسليم طلبان

اما . را از وظايف کمونيست ھا می داند ی که لنينيزم آنئ شده است، افشاگرءگوناگون  اپورتونيست ھا افشا

گری خاينانه ءنيست ھا که نمی توانند خط اصولی و انقالبی کمونيست ھا را نقد کنند، ناگزيز به افشااپورتو

اين برخورد .  می کنندءرا افشا... ھستند و در اين شبکه و آن شبکه روابط تشکيالتی، خانوادگی، آدرس ھا و

يزم و يا ھر سه و يا ايزم ھای بيمار ت می کند، از اپورتونيزم، از تسليم طلبی، از انجواأخاينانه از کجا نش

 ديگر؟


