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  لنينوالدمير. ت دارد چون واقعيت داردقدر مارکسيسم
 

رار دا          درک مارکسيسم به مثابه سوسياليزم علمی ورژوايی ق م ب ه گرايشات مختلف فلسفه وعل اج حمل واره ام شته  هم

د    نگرش بورژوايی.است ه مارکسيسم فاق  نه تنها خصلت علمی مارکسيسم را نفی می کند بلکه مصرانه بر ان است ک

فی ،سياسی و اقتصادی از م وای فلس تآحت ويش اس ه  .ن خ ورژوا از جمل ندگان ب رين نويس يح ت المی  وق دان اس منتق

فه دی فلس ارکس را صرفا سرهم بن يم تئوريک م ار عظ م ک ياليزم لمانآ مارکسيس ی،اقتصاد سياسی انگليسی و سوس

م و دست       نان معآالبته  .صورت گرفته است ترکيبی که اندکی خالقانه .فرانسوی می دانند ون پيشرفت عل ه اکن د ک تقدن

ل احترامی   .ی مارکس را کامال منسوخ کرده استها موزهآورد های تجربه آ  بنابراين برای انان مارکس فيلسوف قاب

  .وانی داشته استکه البته خطاهای فرا

م و دست    بورژوايی بايد گفت ناديده گرفتن مار اما رها از گرد و غبارهای ايدئولوژيک کسيسم نه حاصل پيشرفت عل

ه در   آ واقع طبقه بورژوا ازدر .گاهی طبقاتی ايدئولوگ های بورژوا داردآريشه در محدوديت  ورد تجربه بلکهآ ا ک نج

ه       ناگزير درک انقالبی از علم را نيزدوران ارتجاعی خود به سر می برد به  ار گذاشته است درکی ک وزه های   آکن م

ا  .مارکس مشخصا بر مبنای ان صورتبندی شده اند ادر نيست           ب ورژوازی ديگر ق ه ب ن درک است ک ار گذاشتن اي کن

  نظريه با عملارتباط ديالکتيکی فلسفه با واقعيت وعلم ناظر بردرک انقالبی از .کند مارکسيسم را به مثابه علم درک

ورژوازی     است درکی که تئوری را نه قلمرو ناب ايده ها بلکه پايه پراتيک برای تغيير واقعيت می ه ب داند واقعيتی ک

  .نمی خواهد تغيير کند
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ی اقتصاد ،سياست و            با درک انقالبی از علم مارکسيسم  دی اقتصاد،سياست و فلسفه پيشين نيست حت ديگر سرهم بن

اقتصاد سياسی   فلسفه و ،وردهای سياستآ مترقی ترين گرايشات و دست   نقدنيست بلکه مارکسيسمهم  فلسفه تازه ای

ارگر است      بورژوايی ه ک ی طبق ان    . از ديدگاه طبقه انقالبی يعن ه همزم دی ک وريکی و پراتيکی      نق محدوديت های تئ

ا     نگرش بورژوايی را عيان می کند و نشان می دهد که ا در چه ن محدوديت ه ه سرمايه داری   چگونه اي رچوب جامع

ه  .نها در گرو پراتيک تنها طبقه انقالبی يعنی پرولتارياستآ قابل رفع نيستند و رفع نهايی ارتجاعی   اما اگر برای طبق

وان     يعنی بورژوازی مارکسيسم صرفا يک دردسر تئوريکی و پراتيکی است که با سانسور ن را از آو سکوت می ت

ی انحالل انقالبی         برای طبقه انقالبی يعنی پرولتاريا مارکسيسم راه برداشت، ر واقعيت يعن رای تغيي سالح تئوريک ب

ه سرمايه داری     رفع. جامعه سرمايه داری است ا است      محدوديت های جامع ا    در گرو پراتيک انقالبی پرولتاري  ام

ارکس      بنابراين .ئوری انقالبی يعنی مارکسيسم باشدتنی بر تپراتيکی انقالبی است که مب تنها راث تئوريک م ال مي انتق

ی       ان واقعی او دارای اهميت ی وارث ارگر يعن ه ک اتی است   به درون طبق وری         .حي ا کشف تئ ارکس ب ال م وان مث ه عن ب

ه سرمايه داری را توضيح داد    کارگر در  ارزش اضافی ساز و کار استثمار طبقه ن   آجامع ه    موزش اي ه طبق وری ب تئ

وری در      .نها را به پراتيک انقالبی تبديل کندآپراتيک  کارگر می تواند ن تئ ا درک اي ارگر ب ه ک ه     زيرا طبق د ک می ياب

ساختاری است و ريشه در ذات نظام      فالکتی ،ری امری موقت يا خودبه خودی نيستفالکت او در جامعه سرمايه دا

هآهمينطور  .سرمايه داری دارد ردن طبق نا ک اش ارگر ب د انباشت آ  ک اره تضادهای فراين ارکس در ب ای م موزش ه

اگزيری  ه ن رمايه ک تی س ارگران را     کاپيتاليس اتی ک ارزه طبق ق مب د اف ی ده ان م رمايه داری را نش ه س ابودی جامع ن

  .ت سياسی و انقالبی پيگير می رساندگاه ترين کارگران پيشرو را به ضرورت فعاليآو  گسترش داده

د      به عنوان نتي ژه نق ه وي ات مارکسيستی ب ه ادبي ارکس در     جه تاکتيکی از اين بحث ضروری است ک اقتصاد سياسی م

های کارگری در کنار بيانيه های سياسی به طور  جزواتی به صورت ساده و همه فهم تدوين و در تجمعات و ميتينگ

ن    اهميت اين کار بيش از بيانيه ها و اطال .شود گسترده ای در ميان کارگران پخش ه اي عيه های حقوق بشری است ک

ارگران     طور گسترده ای روزها به ه حمايت از ک ارزان     از سوی سازمان ها و فعالين چپ منتشر می شود البت و مب

ه سرمايه داری      ، و افشای سرکوبگری جمهوری اسالمی   دربند ن نقطع عفونت جامع ذير کمونيس     اي ل ناپ م امر تعطي

 .انقالبی هستند نه گروه فشار حقوق بشری  کرد که مارکسيست ها يک که گرايشاما نبايد فراموش. انقالبی است
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