
 مائوئیسم – لنینیسم – زنده باد ماركسیسم

  از جنبش انقالبی انترناسیونالیستی سندی

 مقدمه

و بدین ترتیب . تشكیل شد 1984به سال  جنبش انقالبی انترناسیونالیستی

هسته انقالبیون مائوئیست جهان كه عزم پیشبرد نبرد را در راه ایجاد جهانی 

جهانی بدون امپریالیسم، جهانی بدون تبعیضات عاری از ستم و استثمار، 

از زمان تاسیس . طبقاتی، جهان كمونیستی آینده را كرده بودند، بوجود آمد

جنبش، پیشروی ما ادامه یافته و امروز همزمان با صدمین سالگرد تولد 

مائوتسه دون، با درك عمیق مسئولیتی كه بر دوش داریم، به پرولتاریای بین 

های جهان اعالم می كنیم كه ایدئولوژی راهنمای ما،  المللی و توده

  .مائوئیسم است – لنینیسم – ماركسیسم

جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ، مصوبه دومین  بیانیه جنبش ما بر پایه

لنینیست، به سال  – كنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای ماركسیست

بی پرولتاریا به دفاع بر میخیزد و بیانیه از ایدئولوژی انقال. تشكیل شد 1984

بر آن پایه به وظایف كمونیستهای انقالبی كشورهای مختلف و در مقیاس 

جهانی به تاریخ جنبش بین المللی كمونیستی و شماری مسائل حیاتی دیگر 

امروز بار دیگر تاكید می كنیم كه بیانیه . برخوردی عمدتا صحیح اختیار می كند

ش ماست كه بر پایه آن به وضوح بیشتر و شناخت شالوده محكمی برای جنب

عمیقتری از ایدئولوژی خویش، و وحدت مستحكمتری در صفوف جنبشمان 

  .دست می یابیم

لنینیسم توسط مائوتسه  – تكامل كیفی علم ماركسیسم»به درستی بر  بیانیه

با  .ارتقاء داد، تاكید می كند« مرحله ای نوین»و اینكه وی این علم را به « دون

اندیشه مائوتسه دون  – لنینیسم – این وجود استفاده از عبارت ماركسیسم

سال  9طی . بازتاب شناخت كماكان ناقص از این مرحله جدید بود ما، بیانیه در

اخیر جنبش ما درگیر بحث و مبارزه ای طوالنی، غنی و همه جانبه برای دست 

. مائوتسه دون بوده است یابی به دركی كاملتر در مورد تكامل ماركسیسم توسط

طی همین دوره تك تك احزاب و سازمانهای جنبش ما و جنبش انقالبی 

انترناسیونالیستی بطور كل، درگیر مبارزه انقالبی علیه امپریالیسم و ارتجاع 

مهمترین این مبارزات، تجربه پیشرفت جنگ خلق تحت رهبری . بوده است

یونها توده، محو دولت كهن در حزب كمونیست پرو است كه موفق به بسیج میل



بخشهای بسیاری از كشور و برقراری قدرت كارگران و دهقانان در این منطقه 

این پیشرفتهای تئوریكی و پراتیكی ما قادر ساخت كه درك خود را از . شده است

ایدئولوژی پرولتری عمیق تر كنیم و بر این پایه گام بلندتری برداریم یعنی 

مائوئیسم را بعنوان مرحله جدید، سومین و عالیترین  – لنینیسم – ماركسیسم

 .مرحله ماركسیسم بشناسیم

  مرحله جدید، سومین و عالیترین مرحله ماركسیسم

مائوتسه دون در زمینه یكرشته مسائل حیاتی انقالب، تزهای بسیاری را به 

بلكه . اما مائوئیسم فقط جمع جبری خدمات عظیم مائو نیست. دقت تدوین كرد

. لنینیسم به مرحله عالیتر است – امل فراگیر و همه جانبه ماركسیسمتك

مائوئیسم یك كل واحد است؛ ایدئولوژی پرولتاریاست  – لنینیسم – ماركسیسم

از ماركسیسم به : كه به مراحل نوینی سنتز شده و تكامل یافته است

اینكار . مائوئیسم – لنینیسم – لنینیسم و سپس به ماركسیسم – ماركسیسم

توسط كارل ماركس، والدیمیر ایلیچ لنین و مائوتسه دون بر پایه تجربه مبارزه 

طبقاتی، مبارزه تولیدی و آزمونهای علمی پرولتاریا و نوع بشر انجام شده 

مائوئیسم سالح شكست ناپذیری است كه  – لنینیسم – ماركسیسم  .است

. انقالب می كند پرولتاریا را قادر به فهم جهان و تغییر آن از طریق

مائوئیسم ایدئولوژی علمی و زنده ای است كه پیوسته  – لنینیسم – ماركسیسم

بكاربست این ایدئولوژی در انجام . تكامل می یابد و كاربردی جهانشمول دارد

. انقالب و نیز پیشرفت عمومی دانش بشر، آنرا غنی تر می كند

رویزیونیسم و دگماتیسم  مائوئیسم دشمن هر شكلی از – لنینیسم – ماركسیسم

  .این ایدئولوژی قدرتی عظیم دارد زیرا حقیقت است. است

 كارل ماركس

سال پیش، كمونیسم انقالبی برای نخستین بار توسط كارل  150نزدیك به 

او به كمك رفیق همدوش خود، فریدریش انگلس، یك . ماركس بوجود آمد

را بوجود آورد و قوانین پایه دستگاه فراگیر فلسفی یعنی ماتریالیسم دیالكتیك 

  .ای شكل گیری تاریخ بشر را كشف نمود

علم اقتصاد سیاسی ماركس پرده از راز استثمار پرولتاریا و آنارشی و 

كارل ماركس تئوری انقالبی . تضادهای ذاتی شیوه تولید سرمایه داری برداشت

للی و در خدمت خویش را در ارتباط نزدیك با مبارزه طبقاتی پرولتاریای بین الم

مانیفست  و بهمراه انگلس. او انترناسیونال اول را ایجاد كرد. به آن پروراند



كارگران همه كشورها، : »را نوشت كه فراخوانی طنین افكن داشت كمونیست

ماركس توجه عظیمی به درسهای كمون پاریس، یعنی نخستین !« متحد شوید

رت دولتی، مبذول داشت و جهت كسب قد 1871تالش بزرگ پرولتاریا به سال 

 .این درسها را جمعبندی كرد

او به پرولتاریای جهانی آموخت كه رسالت تاریخی اش عبارتست از كسب قدرت سیاسی از طریق انقالب و استفاده از 

برای دگرگون كردن شرایط اجتماعی تا بدانجا كه كلیه زمینه های تقسیم جامعه به ( دیكتاتوری پرولتاریا)این قدرت 

  .طبقات مختلف، محو شود

این فرصت طلبان در پی آن بودند كه مبارزه . ماركس مبارزه علیه فرصت طلبان درون جنبش پرولتری را رهبری كرد

كارگران را به چارچوب مبارزه برای بهبود شرایط بردگی مزدگی محدود كنند و نگذارند كه كارگران به مبارزه علیه 

  .موجودیت این بردگی برخیزند

ماركسیسم معرف نخستین قله عظیم در مسیر تكامل . موضع، دیدگاه و روش ماركس بهمراه هم، ماركسیسم نام گرفت

 .ایدئولوژی پرولتاریاست

  والدیمیر ایلیچ لنین

والدیمیر ایلیچ لنین در جریان رهبری جنبش انقالبی پرولتری در روسیه و مبارزه علیه رویزیونیسم درون جنبش بین 

 .ونیستی، ماركسیسم را تكامل دادالمللی كم

در میان خدمات بسیار لنین، از تحلیل وی در مورد تكامل سرمایه داری به عالیترین و آخرین مرحله خود یعنی 

ملل ستم دیده را او نشان داد كه جهان به مشتی قدرتهای امپریالیستی و اكثریتی عظیم كه خلقها و . امپریالیسم، باید نام برد

لنین نشان داد كه قدرتهای امپریالیستی مجبورند دوره به دوره جهت تقسیم مجدد جهان . در بر می گیرد، تقسیم شده است

لنین عصری كه ما در آن بسر میبریم را بعنوان عصر امپریالیسم و انقالبات پرولتری . میان خود، درگیر جنگ شوند

نوین، حزب كمونیست را بعنوان ابزار ضروری پرولتاریا جهت رهبری توده های  او حزب سیاسی تراز. تشریح نمود

  .انقالبی در مسیر كسب قدرت، بنیان نهاد

مهمتر از همه اینكه، لنین در جریان رهبری پرولتاریا برای كسب قدرت سیاسی و برقراری دیكتاتوری انقالبی پرولتاریا 

در روسیه تزاری سابق رخ داد، تئوری و پراتیك  1917روزی انقالب اكتبر و تحكیم آن كه برای اولین در تاریخ با پی

 .انقالب پرولتری به سطحی كامال نوین ارتقاء داد

این رویزیونیستها به . لنین مبارزه ای حیاتی را علیه رویزیونیستهای دوره خود درون انترناسیونال دوم به پیش برد

به دفاع از منافع اربابان امپریالیست خودی در جنگ جهانی اول فرا می  انقالب پرولتری خیانت كرده ، كارگران را

  .خواندند

و مبارزه لنین علیه رویزیونیسم، جنبش كمونیستی را هر چه بیشتر در سراسر جهان اشاعه داد، « توپهای اكتبر»

  .تشكیل شد( ونیستیكم)انترناسیونال سوم مبارزات خلقهای ستمدیده را با انقالب جهانی پرولتری متحد كرد و

 .تكامل همه جانبه و فراگیر ماركسیسم توسط لنین معرف دومین جهش عظیم در تكامل ایدئولوژی پرولتری است

بعد از مرگ لنین، ژوزف استالین از دیكتاتوری پرولتاریا در برابر دشمنان داخلی و تجاوزگران امپریالیست طی جنگ 

استالین برای اینكه جنبش . تحول سوسیالیستی در اتحاد شوروی را به پیش بردو امر ساختمان و . دوم جهانی دفاع كرد

لنینیسم را به عنوان دومین قله عظیم در تكامل ایدئولوژی پرولتری برسمیت بشناسد  – بین المللی كمونیستی، ماركسیسم

  .مبارزه كرد

  مائوتسه دون



رویزیونیسم مدرن را رهبری كرد و از همه مهمتر، در  مائوتسه دون دهها سال انقالب چین و مبارزات جهانی علیه

تئوری و پراتیك، به روش ادامه انقالب تحت دیكتاتوری پرولتاریا جهت جلوگیری از احیاء سرمایه داری و استمرار 

لنینیسم را به مرحله ای جدید و  – در جریان رهبری این مبارزات او ماركسیسم. پیشروی به سوی كمونیسم، دست یافت

مائوتسه دون هر سه جزء متشكله ماركسیسم یعنی فلسفه، اقتصاد سیاسی و سوسیالیسم علمی را به . عالیتر تكامل داد

 .نحوی عظیم تكامل داد

او دانش نظامی پرولتاریا را از طریق تئوری و پراتیك جنگ .« قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می آید: »مائو گفت

او خاطرنشان نمود . مائو آموخت كه در پیش برد جنگ انسان تعیین كننده است نه سالح. تكامل دادخلق به نحوی فراگیر 

او تاكید كرد كه كل منطق . كه هر طبقه ای صاحب شكل خاصی از جنگ با خصلت، اهداف و ابزار خاص خود می باشد

و اینكه پرولتاریا .« تو به روش خود بجنگ و من به شیوه خود می جنگم: »نظامی را می توان در این اصل خالصه كرد

باید استراتژی نظامی و تاكتیكهائی اتخاذ كند كه امتیازات ویژه او را به میدان آورده و اینكار از طریق برانگیختن توده 

 .ها و اتكا به ابتكار عمل و شور و شوق انقالبی آنان ممكن می شود

سیاست فتح مناطق پایگاهی و استقرار منظم قدرت سیاسی، برای برانگیختن توده ها و توسعه توان مائو ثابت كرد كه 

او مصرانه بر ضرورت هدایت توده ها در مناطق . نظامی آنان و گسترش موج وار قدرت سیاسی خلق، كلیدی است

طق در خدمت به پیشروی جنگ پایگاهی برای انجام تحوالت انقالبی و توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این منا

  .انقالبی، تاكید كرد

حزب باید بعنوان . طبق آموزه مائو، حزب باید بر تفنگ حكم براند و هرگز نباید اجازه داد تفنگ بر حزب مسلط شود

ب، او تاكید كرد كه وظیفه مركزی انقال. ابزاری كه توان براه انداختن و هدایت جنگ انقالبی را داشته باشد، ساخته شود

تئوری جنگ خلق كه توسط مائوتسه دون تدوین شده بطور جهانشمول . كسب قدرت سیاسی از طریق قهر انقالبی است

و بویژه باید راههای انقالب در دو . در همه كشورها كاربرد دارد، اما باید طبق شرایط مشخص هر كشور بكاربسته شود

  .و كشورهای تحت سلطه در نظر گرفت نوع كلی از كشورهای جهان یعنی كشورهای امپریالیستی

راهی كه او برای انقالب چین ترسیم . مائو مسائل مربوط به انجام انقالب در كشورهای تحت سلطه امپریالیسم حل كرد

نمود معرف خدمتی بی حساب به تئوری و پراتیك انقالب بوده و بطور پایه ای راهنمای كسب رهائی در كشورهای تحت 

این به معنای جنگ درازمدت خلق، محاصره شهرها از طریق دهات، كه در آن مبارزه مسلحانه . استستم امپریالیسم 

بسیج دهقانان بویژه دهقانان فقیر، انجام . شكل عمده مبارزه و ارتش تحت رهبری حزب شكل عمده تشكیالت توده هاست

ب دموكراتیك نوین علیه امپریالیسم، انقالب ارضی؛ ساختن جبهه متحد تحت رهبری حزب كمونیست برای انجام انقال

فئودالیسم و سرمایه داری بوروكرات و برقراری دیكتاتوری مشترك طبقات انقالبی تحت رهبری پرولتاریا، ضروری 

انقالب دموكراتیك نوین به منزله پیش درآمد ضروری برای انقالب سوسیالیستی است و باید فورا بعد از پیروزی . است

یعنی حزب، ارتش و جبهه متحد را « سه سالح معجزه آسا»مائو تز . ب به سوسیالیسم گام گذاشتنخست انقال  مرحله

اینها ابزار الزم برای انجام انقالب در تمامی كشورها بر طبق شرایط و راه انقالب مشخص هر یك از . جلو گذاشت

  .آنهاست

او بویژه تاكید كرد كه قانون تضاد یعنی . عظیم داد مائوتسه دون فلسفه پرولتری یعنی ماتریالیسم دیالكتیك را تكاملی

او خاطرنشان كرد كه وحدت و همگونی تمامی . وحدت و مبارزه اضداد، قانون اساسی حاكم بر طبیعت و جامعه است

حال آنكه مبارزه اضداد، بی وقفه و مطلق است و همین امر است كه گسستهای ریشه ای و . امور، موقتی و نسبی است

او استادانه چنین دركی را در تحلیل از مناسبات بین تئوری و پراتیك بكار بست و . انقالبی را باعث می شود جهشهای

تاكید كرد كه پراتیك، تنها منبع و معیار نهائی سنجش حقیقت است؛ و در رابطه این دو بر جهش از تئوری به پراتیك 

او فلسفه را از طریق فراگیر كردن، . ناخت را تكامل بیشتری دادبدین ترتیب مائو تئوری پرولتری ش. انقالبی تاكید نمود

نام بود كه در « یك به دو تقسیم می شود»در دسترس توده های میلیونی قرار داد؛ در این رابطه می توان از اصل 

   .فراگیر شد« دو در یك تركیب می شود» ضدیت با تز رویزیونیستی 

او درك .« توده ها و فقط توده ها نیروی محركه آفرینش تاریخ می باشند»كه  مائوتسه دون این درك را توسعه بخشید

از طریق )توده ها را گرد آورید و متمركز كنید ( پراكنده و نامنظم)نظرات : »متكاملتری از مشی توده ای ارائه داد

ین نظرات را تبلیغ كرده، برایشان سپس به میان توده ها بروید و ا(. مطالعه آنها را به نظرات متمركز و منظم تبدیل كنید

.« تشریح نمائید تا آنكه توده ها آنرا از آن خود دانسته، با آن یكی شده و در عمل پیاده كنند و صحت آنرا در عمل دریابند

تبدیل شوند، درك متكاملتری از نقش پویا مائو با تاكید بر این حقیقت عمیق كه ماده و شعور می توانند متقابال به یكدیگر 

  .و آگاهانه انسان در تمامی عرصه های تالش بشری، ارائه داد



او از . مائوتسه دون مبارزه بین المللی علیه رویزیونیسم مدرن به سركردگی رویزیونیستهای خروشچفی را رهبری كرد

ن به دفاع برخاست و انقالبیون پرولتری راستین را به سیاسی كمونیستی در مقابل رویزیونیستهای مدر – خط ایدئولوژیك

  .مائوئیستی فراخواند – لنینیستی – گسست از رویزیونیستها و ایجاد احزابی متكی بر اصول ماركسیستی

مائوتسه دون تحلیلی نافذ از درسهای احیاء سرمایه داری در اتحاد شوروی و كمبودها و دستاوردهای مثبت ساختمان 

او به . مائو در عین دفاع از خدمات بزرگ استالین اشتباهات وی را جمعبندی كرد. در آن كشور به عمل آوردسوسیالیسم 

جمعبندی از تجارب انقالب سوسیالیستی در چین و مبارزه دو خط درون حزب كمونیست این كشور كه مكررا علیه 

ماتریالیستی را در تحلیل از تضادهای جامعه او دیالكتیك . مقرهای فرماندهی رویزیونیستی براه می افتاد پرداخت

 .سوسیالیستی استادانه بكار بست

قبل از كسب قدرت، در جریان كسب قدرت  -طبق آموزه مائو، حزب در جریان مبارزه تاریخی برای كمونیسم، همواره  

چگونگی حفظ خصلت او درك متكاملتری از . باید نقش پیشاهنگ را در رهبری پرولتاریا بازی كند – و بعد از آن

انقالبی پرولتری حزب بوسیله مبارزه ایدئولوژیك فعال علیه تاثیرات بورژوائی و خرده بورژوائی در صفوف حزب و 

انتقاد از خود و پیشبرد مبارزه دو خط علیه خطوط فرصت  – از طریق بازسازی ایدئولوژیك اعضای حزب و انتقاد

طبق آموزه مائو، بعد از اینكه پرولتاریا قدرت را كسب نمود و حزب به  .طلبانه و رویزیونیستی در حزب، ارائه داد

نیروی رهبری كننده دولت سوسیالیستی تبدیل شد، تضاد میان حزب و توده ها به تبارز فشرده ای از تضادهائی بدل 

  .هستند( نیسمبه مثابه یك جامعه در حال گذار از سرمایه داری به كمو)خواهد گشت كه مشخصه جامعه سوسیالیستی 

مائوتسه دون درك پرولتاریا از اقتصاد سیاسی، نقش متناقض و پویای خود تولید و رابطه متقابلش با روبنای سیاسی و 

مائو آموخت كه در مناسبات تولیدی، نظام مالكیت نقش تعیین كننده را دارد اما تحت . ایدئولوژیك جامعه را تكامل بخشید

او بر تاثیر متقابل نظام . ه مالكیت همگانی هم در محتوا و هم در شكل سوسیالیستی باشدسوسیالیسم باید متوجه بود ك

. جنبه دیگر مناسبات تولیدی یعنی مناسبات بین افراد در روند تولید و نظام توزیع تاكید كرد  مالكیت سوسیالیستی و دو

نشان داد كه در جامعه سوسیالیستی، صحت خط  مائو این تز لنینیستی كه سیاست تبارز فشرده اقتصاد است را بسط داد و

او خاطرنشان كرد كه قدرت . ایدئولوژیك و سیاسی تعیین می كند كه آیا پرولتاریا به واقع صاحب ابزار تولیدی است یا نه

و با توجه به ماهیت متناقض زیربنای اقتصادی سوسیالیستی . یابی رویزیونیسم به معنای قدرت یابی بورژوازی است

  .رهروان سرمایه داری به قدرت برسند، استقرار مجدد نظام سرمایه داری برایشان آسان خواهد بود اگر

و چنین نتیجه گرفت كه روبنا، آگاهی، می تواند . او تئوری رویزیونیستی نیروهای مولده را عمیقا مورد انتقاد قرار داد

كل این بحث در این شعار مائو تجلی می . ده را تكامل دادزیربنا را دگرگون كند و با قدرت سیاسی می توان نیروهای مول

 ! «بر تولید بیفزائید! انقالب را دریابید: »یابد

این انقالب معرف جهشی عظیم در تجربه . مائوتسه دون انقالب فرهنگی كبیر پرولتاریائی براه انداخت و رهبری كرد

این رهروان . ستند تا رهروان سرمایه داری را سرنگون كنندصدها میلیون نفر بپا خا. اعمال دیكتاتوری پرولتاریا بود

افرادی نظیر )سرمایه داری از درون جامعه سوسیالیستی سربلند كرده و بویژه درون رهبری خود حزب النه كرده بودند 

ری و تحمیل مائو پرولتاریا و توده ها را در مبارزه علیه رهروان سرمایه دا(. لیوشائوچی، لین پیائو و دن سیائو پین

منافع، دیدگاه و اراده اكثریت عظیم در عرصه هائی كه كماكان، حتی در جامعه سوسیالیستی، طبقات استثمارگر آن را 

  .عرصه انحصاری خود حساب می كردند و شیوه تفكرشان در آنها غلبه داشت، رهبری كرد

ین جلوگیری نمود و به تحوالت عظیم پیروزی عظیم انقالب فرهنگی برای یك دهه از احیاء سرمایه داری در چ

سوسیالیستی در زیربنای اقتصادی و در آموزش و پرورش، ادبیات و هنر، تحقیقات علمی و سایر بخشهای روبنا 

مانند حق بورژوائی و سه تمایز بزرگ بین شهر و )تحت رهبری مائو، توده ها زمینه های رشد سرمایه داری . انجامید

  .را محدودتر كردند( كار فكری و یدی  روستا، كارگر و دهقان و

میلیونها كارگر و انقالبیون دیگر در جریان مبارزه ایدئولوژیك و سیاسی حاد، آگاهی طبقاتی و احاطه خویش بر 

انقالب . مائوئیسم به نحوی عظیم عمق بخشیده و در استفاده از قدرت سیاسی توانمندتر شدند – لنینیسم – ماركسیسم

  .ه بخشی از مبارزه بین المللی پرولتاریا به پیش برده شد و میدان آموزش انترناسیونالیسم پرولتری بودفرهنگی به منزل

در رابطه با تامین دیكتاتوری پرولتاریا، مائو رابطه دیالكتیكی بین ضرورت رهبری انقالبی و نیاز به برانگیختن توده 

بدین ترتیب، تقویت دیكتاتوری پرولتری خود به معنای گسترده ترین و . های انقالبی از پائین و اتكا بر آنها را درك كرد

 .عمیق ترین دموكراسی پرولتری در جهان بود كه تا آن زمان نظیر نداشت



در جریان انقالب فرهنگی رهبران انقالبی قهرمانی چون چیان چین و چان چون چیائو پا به میدان گذارده و توده ها را 

مائوئیسم را در مواجه با شكست تلخ  – لنینیسم – ستها رهبری كردند و بعدها درفش ماركسیسمدر نبرد علیه رویزیونی

  .همچنان در اهتزاز نگاه داشتند

در پرتو  .«فقط آنكس ماركسیست است كه قبول مبارزه طبقاتی را به قبول دیكتاتوری پرولتاریا بسط دهد» :لنین گفت

الب فرهنگی كبیر پرولتاریائی تحت رهبری مائوتسه دون بدست آمد، این خط درسها و پیشرفتهای گرانبهائی كه طی انق

فقط آنكس ماركسیست است كه قبول دیكتاتوری پرولتاریا را به : امروز می توان اظهار داشت. تمایز مشخص تر شد

زه طبقاتی قبول موجودیت عینی طبقات، تضادهای آنتاگونیستی طبقاتی، موجودیت بورژوازی در حزب و ادامه مبار

همانطور كه مائو قویا اظهار . تحت دیكتاتوری پرولتاریا در سراسر دوران سوسیالیسم تا فرارسیدن كمونیسم، بسط دهد

 .«ناروشنی بر سر این مساله به رویزیونیسم می انجامد: »داشت

وقوع پیوست، بهیچوجه برهبری هواكوفن و دن سیائوپین به  1976احیای سرمایه داری كه متعاقب كودتای ضد انقالبی 

درست . جهانی و درسهای عظیم انقالب فرهنگی كبیر پرولتاریائی نیست – نافی مائوئیسم یا دستاوردهای تاریخی

برعكس؛ این شكست تائیدی است بر تزهای مائو در مورد خصلت جامعه سوسیالیستی و نیاز به ادامه انقالب تحت 

  .دیكتاتوری پرولتاریا

جهانی، یك جهش پیروزمند برای  –ر پرولتاریائی به وضوح معرف یك حماسه انقالبی تاریخیانقالب فرهنگی كبی

هر چند هنوز روند كاملی را باید از سر بگذرانیم، اما انقالب . كمونیستها و انقالبیون جهان یك دستاورد جاودانی است

مثال این نكته كه تحول . گرفته ایم فرهنگی درسهای عظیمی برای ما برجای نهاده كه از هم اكنون آنها را بكار

  .ایدئولوژیك جهت كسب قدرت از جانب طبقه ما، اساسی است

  سومین قله كبیر: مائوئیسم – لنینیسم – ماركسیسم

اما در كوره انقالب . لنینیسم را در زمینه های پر اهمیتی تكامل داده بود – مائو در جریان انقالب چین ماركسیسم

مائوئیسم  – لنینیسم – اریائی بود كه ایدئولوژی ما جهشی كرد و سومین قله عظیم یعنی ماركسیسمفرهنگی كبیر پرولت

مائوئیسم كمونیستهای انقالبی توانستند آموزشهای رهبران  – لنینیسم – از فراز قله رفیع ماركسیسم. كامال به ظهور رسید

امروز بدون . بلی مائوتسه دون معنای عمیقتری یافتكبیر قبلی را عمیقتر از قبل درك كنند و در واقع حتی خدمات ق

  .لنینیسم است – نفی مائوئیسم یقینا به معنای نفی ماركسیسم. لنینیسمی وجود ندارد – مائوئیسم، ماركسیسم

هر یك از قلل رفیع در مسیر تكاملی ایدئولوژی انقالبی پرولتاریا با مقاومتی سختی روبرو شده و برسمیت شناساندن هر 

امروز جنبش انقالبی . ه فقط از طریق مبارزه حاد توسط بكاربست آن در پراتیك انقالبی ممكن شده استقل

  .مائوئیسم باید فرمانده و راهنمای انقالب جهانی شود – لنینیسم – انترناسیونالیستی اعالم می كند كه ماركسیسم

رصه مبارزه علیه نظام جهانی امپریالیستی و كل صدها میلیون توده پرولتر و ستمدیده جهان بطور فزاینده ای به ع

كمونیستهای انقالبی باید این . آنها در میان نبرد با دشمن بدنبال درفش خویش می گردند. ارتجاع كشانده می شوند

از طریق قهر آنان را ایدئولوژی جهانشمول را بكار گیرند، آنرا در بین توده ها اشاعه دهند تا برای كسب قدرت سیاسی 

مائوئیستی متشكل در جنبش  – لنینیست – در هر كجا كه یك حزب ماركسیست. برانگیخته و قوایشان را سازمان دهند

و هر آنجا كه چنین حزبی موجود است باید آنرا تقویت كرد . انقالبی انترناسیونالیستی موجود نیست، باید آنرا ایجاد كرد

ما باید درفش . برای پرولتاریا و خلق ستمدیده را تدارك دیده، براه انداخته و به پیش بردتا جنگ خلق جهت كسب قدرت 

  .از همه مهمتر، آن را بكار بندیم  و. مائوئیسم را برافراشته، و از آن دفاع كنیم – لنینیسم – ماركسیسم

مائوئیسم را  – لنینیسم – ر ماركسیسمتراز نوین مبتنی ب انترناسیونال كمونیستی ما باید مبارزه خویش برای تشكیل یك

انقالب جهانی پرولتری بدون داشتن این سالح نمی تواند به پیروزی دست یابد زیرا همانطور كه مائوتسه . تشدید كنیم

 .دون به ما آموخت، یا همگی بسوی كمونیسم خواهیم رفت یا هیچكس نخواهد رفت

اما در تحلیل نهائی همه را می توان در یك جمله . بر می گیرد ماركسیسم هزاران حقیقت را در: »مائوتسه دون گفت

جنبش انقالبی انترناسیونالیستی شورش توده ها را نقطه عزیمت خویش قرار می .« شورش برحق است: خالصه كرد

این . مائوئیسم گرد آیند – لنینیسم – دهد و پرولتاریا و انقالبیون جهان را فرا می خواند كه تحت درفش ماركسیسم

ایدئولوژی رهائیبخش و جانبدار می باید در اختیار پرولتاریا و تمامی ستمدیدگان قرار گیرد زیرا فقط این ایدئولوژی 



است كه می تواند شورش توده ها را بسوی محو استثمار چندین ساله طبقاتی و آفرینش جهان نوین كمونیستی هدایت 

  .كند

 !مائوئیسم را هر چه رفیع تر به اهتزاز در آورید – لنینیسم – درفش سرخ و كبیر ماركسیسم
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