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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ١٨

  

  مارکسيسم، لنينيسم، انديشه مائوتسه دون
  

م قوانين و تکامل طبيعت و جامعه، علم انقالب توده ھای تحت ستم و مارکسيسم، لنينيسم، انديشۀ مائوتسه دون، عل

  .استثمار، علم پيروزی سوسياليسم در سرتاسر گيتی و ساختمان سوسياليسم و کمونيسم است

 ئیآموزش مارکس و انگلس به پرسش ھا. مارکسيسم محصول انقالبی عظيم در تاريخ تکامل تفکر اجتماعی است

  .رده بود ولی موفق به حل آنھا نگشته بود، پاسخ دادکه بشريت مترقی طرح ک

 ميالدی، اقتصاد سياسی انگلستان و ١٩ و آغاز قرن ١٨لمان قرن امنابع تيوريک آموزش مارکس و انگلس، فلسفۀ 

مارکسيسم بيان منافع و مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا، اين انقالبی ترين طبقۀ عصر . سوسياليسم تخيلی فرانسه است

  .ماست

فلسفۀ مارکسيستی، تيوری شيوه ھای توليدی و به ويژه : جزای تشکيل دھندۀ آموزش مارکس و انگلس عبارتند ازا

  .ئیتيوری شيوۀ توليد سرمايه داری و تيوری انقالب پرولتاريا

 اختالف اساسی و راديکال. دھند ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی پايۀ تيوريک مارکسيسم را تشکيل می

"  در بارۀ فوئرباخئیتز ھا"بين فلسفۀ مارکسيستی و تمام سيستم ھای فلسفی ماقبل مارکسيسم، توسط مارکس در 

  ١."ر آن استييفالسفه فقط به انحاء مختلف جھان را توضيح داده اند، ولی سخن بر سر تغ: "چنين بيان شده است

ر انقالبی جامعه و جھان ييرومندی در مبارزه برای تغماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی سالح تيوريک و ني

  .می باشد

مارکس و انگلس، بر اساس نقد بر فلسفۀ کھن و استفاده از تمام جنبه ھای با ارزش و مترقی آن، يگانه برداشت 

ا پايه گذاران سوسياليسم علمی ب. جوھر مارکسيسم، ديالکتيک ماترياليستی است. علمی از جھان را عرضه نمودند

 ماترياليسم فلسفی را از محدوديت متافيزيکی و مکانيستی خود خارج ساختند و ماترياليسم ،استفاده از اين شيوۀ تفکر

مارکس و انگلس اصول ماترياليسم ديالکتيک را در . را به شکل عاليتری، يعنی به ماترياليسم ديالکتيک ارتقاء دادند

  .وجود آوردنده رتيب ماترياليسم تاريخی را بمطالعۀ جامعۀ انسانی به کار بستند و بدين ت

                                                 
  "ۀ فوئرباختز ھائی در بار: " مارکس-  1



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

مارکس و انگلس، بر خالف تيوری ھای ايده آليستی پيشين که افکار و عقل را اساس تکامل اجتماعی می پنداشتند، 

. نشان دادند که رژيم اقتصادی اساس واقعی است که بر روی آن تمام روبنای سياسی و ايدئولوژيک بر پا می شود

  .ند که نيروی محرک تاريخ و رشد جوامع طبقاتی مبارزۀ طبقاتی استآنھا نشان داد

مارکس و انگلس، با استفاده از ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی، تيوری شيوه ھای توليدی و از جمله 

ل از جامعۀ ، به تحلي)کاپيتال" (سرمايه"عمده ترين اثر مارکس، . تيوری شيوۀ توليد سرمايه داری را تدوين کردند

يعنی مبادلۀ کاال در مقابل (آنجائی که اقتصاددانان بورژوا تنھا مناسبات ميان اشياء را . سرمايه داری اختصاص دارد

در تيوری اضافه ارزش خود، مارکس منبع سود . را می ديدند، مارکس مناسبات ميان افراد بشر را کشف نمود) کاال

آئين مربوط به اضافه ارزش بنيان تيوری اقتصاد : "لنين می گويد. و ثروت طبقۀ سرمايه دار را آشکار ساخت

   ٢."سرمايه درای است

مارکس با تحليل علمی شيوۀ توليد سرمايه داری نشان داد که انقراض سرمايه داری و پيروزی کمونيسم امری است 

 سوسياليسم را به علم تبديل  را پايه گذاری کردند وئیمارکس و انگلس تيوری انقالب پرولتاريا. ضروری و محتوم

آنھا نسخه ھای اجتماعی ايده آليستی سوسياليست ھای تخيلی را به باد انتقاد گرفته، نقش و رسالت تاريخی . نمودند

آنھا تيوری انقالب و ديکتاتوری پرولتاريا را در جريان پراتيک انقالبی جنبش کارگری . پرولتاريا را آشکار ساختند

و به ويژه در جريان شرکت مستقيم خود در مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا و " کمون پاريس"ص قيام بين المللی و باالخ

تدوين ) بين الملل اول" (انترناسيونال اول"متشکل ساختن وی در سازمان ھای کارگری و کمونيستی و از جمله در 

  .رولتاريا است و ديکتاتوری پئیلۀ اساسی در مارکسيسم، تيوری انقالب پرولتارياأمس. نمودند

مارکس و انگلس در بارۀ ساختمان سوسياليسم و قانونمندی ھای اساسی آن، تز ھای داھيانۀ ارائه دادند، مارکس 

بين جامعۀ سرمايه داری و جامعۀ کمونيستی، دوران تاريخی تبديل اولی به "برای اولين بار خاطر نشان ساخت که 

  ٣"نيست جز ديکتاتوری پرولتاريادومی قرار دارد، و دولت اين دوران ھيچ چيز 

پس از مرگ مارکس و انگلس، لنين دکترين آنھا را بر پايۀ تجربيات نوين و در شرايط مبارزۀ طبقۀ کارگر در 

روسيه و در سطح جھان و در مرحلۀ سرمايه داری محتضر، در عصر امپرياليسم و آستانۀ انقالب سوسياليستی، 

  .رشد و ارتقاء داد

پس به اتکاء مارکسيسم و با جمع بندی از پراتيک .  استئیيسم دوران امپرياليسم و انقالبات پرولتاريالنينيسم، مارکس

 بين المللی و به ويژه جنبش انقالبی و کارگری روسيه، تيوری مارکس و انگلس را در زمينه ھای ئیجنبش پرولتاريا

طبقۀ کارگر در مرحلۀ انقالب  "ۀاتيژی مبارزمختلف و از جمله در زمينۀ تيوری حزب طبقۀ کارگر، تاکتيک و ستر

لنين ھمچنين در عرصۀ فلسفۀ پرولتاريا، . بسط و تکامل داد... ئیدموکراتيک، تاکتيک و ستراتيژی انقالب پرولتاريا

اقتصاد و سياست در سيستم سوسياليسم، مبانی دولت و ديکتاتوری پرولتاريا، اسلوب و سبک کار مارکسيستی 

  . را به مرحلۀ عالی تری از تکامل ارتقاء بخشيدوغيره، مارکسيسم

 انحرافات غير مارکسيستی، اپورتونيستی و ود، نبرد خستگی ناپذيری عليه کليهلنين در طول فعاليت انقالبی خ

لنين برای اولين بار . رويزيونيستی و در راه دفاع از روح انقالبی مارکسيسم و تحقق آرمان سوسياليسم به پيش برد

ی و عمل نشان داد که مبارزه عليه بورژوازی و امپرياليسم از مبارزه عليه اپورتونيسم و رويزيونيسم جدا در تيور
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نبوده و وفاداری به مارکسيسم بدون مبارزۀ بی امان برای طرد کامل رويزيونيسم از جنبش کارگری حرف پوچی 

  .بيش نيست

س آن لنين، با انجام اولين انقالب پيروزمند سوسياليستی در جھان، يعنی انقالب أحزب بلشويک روسيه و در ر

، شعار و پيش بينی ھای داھيانۀ مارکس و انگلس يعنی بنای سوسياليسم و ايجاد ديکتاتوری پرولتاريا ١٩١٧اکتوبر 

  .را صورت تحقق و واقعيت بخشيد

استالين مبارزۀ . سم و پاسداری از احکام جھان شمول آن پرداختپس از لنين، استالين قاطعانه به دفاع از مبانی لنيني

و به " چپ"تاريخی عظيمی را عليه دشمنان لنينيسم در داخل و خارج حزب، عليه نظرات ضد انقالبی راست و 

 ھا و ئیرغم برخی نارسا او علی. به پيش برد" تروتسکيسم"ويژه عليه جريان ضد انقالبی و ضد مارکسيستی 

ی که ناشی از عدم درک پروسۀ بغرنج مبارزات طبقاتی طوالنی در جامعۀ سوسياليستی بود، مبارزۀ اشتباھات

او . سھمگين و دشواری را برای حفظ و تحکيم اولين دولت سوسياليستی جھان و ساختمان سوسياليسم رھبری نمود

اشيسم در جريان جنگ جھانی دوم پيروزی و غلبه بر ف. دشمن آشتی ناپذير امپرياليسم و ارتجاع بين المللی بود

س آن استالين و پيدايش اردوگاه نيرومند سوسياليستی، سھم عظيمی أتوسط حزب کمونيست بلشويک روسيه و در ر

بود که استالين به جنبش کمونيستی بين المللی به جنبش آزاديخواھانه و استقالل طلبانۀ جھان و ھمچنين به تمامی 

  .بشريت مترقی ادا نمود

 از استالين به مثابۀ يک کمونيست کبير، پشتيبانی قاطع از مبارزۀ خستگی ناپذير او و حزب کمونيست اتحاد دفاع

شوروی در دفاع از سوسياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا در مقابل حمالت خصمانه و ضد کمونيستی نيرو ھای ضد 

 تجارب مثبت و منفی ساختمان سوسياليسم انقالبی از قماش رويزيونيست ھای مدرن و تروتسکيست ھا و آموزش از

  .در شوروی تحت رھبری استالين، وظيفۀ تخطی ناپذير جنبش کمونيستی بين المللی است

مائوتسه دون پيشوا و آموزگار بزرگ پرولتاريا و خلق ھای ستمديدۀ جھان و بزرگ ترين مارکسيست عصر ما 

ن، طی بيش از نيم قرن مبارزۀ خستگی ناپذير، خلق چين مائوتسه دون بنيان گذار و رھبر حزب کمونيست چي. است

را در جريان سخت ترين آزمايش ھای تاريخی و بزرگترين پيکار ھای انقالبی با روشن بينی و درايت يک 

با تلفيق خالق مارکسيسم مائوتسه دون . مارکسيست لنينيست کبير از يک پيروزی به پيروزی ديگر رھنمون ساخت

ک مشخص انقالب چين، خلق کبير چين را در جريان بزرگترين و طوالنی ترين جنگ انقالبی در ا پراتيلنينيسم ب

جمھوری توده ای "سيس أراه بر انداختن سلطۀ ارتجاعی امپرياليسم، فيوداليسم، و سرمايه داری بوروکراتيک و ت

تيک انقالب در کشور ھای او مشی انقالب دموکراتيک نوين و ستراتيژی و تاک. ، پيروزمندانه ھدايت کرد"چين

پيروزی انقالب دموکراتيک نوين چين تحت رھبری مائوتسه دون اوضاع . مستعمره و نيمه مستعمره را تدوين نمود

  .بخش ملل و خلق ھای تحت ستم گشودئيشرق و جھان را دگرگون ساخته، راه نوينی را در برابر آرمان رھا

ايل انقالبی دوران ما، مارکسيسم لنينيسم و به طور کلی تيوری مائوتسه دون با انطباق خالق مارکسيسم بر مس

مائوتسه دون در زمينه ھای . سوسياليستی علمی را بسط و تکامل بخشيده و به مرحلۀ عالی تری ارتقاء داده است

مختلف و از جمله در زمينۀ فلسفۀ ديالکتيک پرولتاريا، اقتصاد در جوامع وابسته به امپرياليسم و اقتصاد 

وسياليستی، تيوری حزب کمونيست و تاکتيک و ستراتيژی انقالب در کشور ھای تحت سلطۀ امپرياليسم، سبک س

ی، و به ويژه در زمينۀ تيوری انقالب در دوران گذار ئکار، اسلوب و شيوه ھای رھبری کمونيستی و خط مشی توده 

  .از سوسياليسم به کمونيسم، مارکسيسم لنينيسم را تکامل و غنا بخشيد
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در طی دوران انقالب سوسياليستی، مائو تراز بندی کاملی از تجربۀ مثبت و منفی جنبش کمونيستی بين المللی و به 

ويژه ساختمان سوسياليسم در شوروی در زمان حيات استالين، و احيای سرمايه داری در اين کشور پس از مرگ 

ستی را مورد تجزيه و تحليل عميق قرار داده، اين نظريه او مناسبات طبقاتی در جامعۀ سوسيالي. استالين تدوين نمود

را که در جامعۀ سوسياليستی طبقات و مبارزۀ طبقاتی حتی پس از عملی شدن دگرگونی سوسياليستی سيستم مالکيت 

وسايل توليدی برای مدت ھا ھمچنان وجود داشته و خواھد داشت و از خالل مبارزه ميان دو مشی در درون حزب 

بر اين اساس، مائوتسه دون . گردد، برای اولين بار در تاريخ به طرز صريح و سيستماتيک ارائه داد منعکس می

تيوری داھيانۀ ادامۀ انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا را عرضه کرده، مشی اساسی حزب کمونيست را برای 

  .سراسر دوران تاريخی سوسياليسم تعريف نموده است

و تاريخ ساز را در دفاع از اصول انقالبی مارکسيسم عليه رويزيونيسم مدرن که در مائوتسه دون مبارزۀ عظيم 

حفظ سوسياليسم و . قرار داشت، برپا ساخت" حزب کمونيست شوروی"مرکز آن دار و دستۀ خاين رويزيونيست 

ظ و تحکيم  و آموزش ھای مربوط به حفئیتحکيم ديکتاتوری پرولتاريا در چين، انقالب عظيم فرھنگی پرولتاريا

ديکتاتوری پرولتاريا در برابر غلبۀ رويزيونيسم و رجعت سرمايه داری از خدمات عظيم مائو به آرمان انقالب، 

سوسياليسم علمی، به پرولتاريا و خلق ھای جھان، و دستاورد ھای گرانقدری است در غنای گنجينۀ تيوريک 

  .مارکسيسم و در تکامل آن

ديشه مائوتسه دون، سالح نيرومند پرولتاريا و خلق ھای جھان در مبارزه عليه امروز، مارکسيسم، لنينيسم، ان

انديشۀ مائوتسه دون ھمچون مشعل فروزان و . ارتجاع، امپرياليسم، سوسيال امپرياليسم و رويزيونيسم مدرن است

  .روشنی پرتو افکن راه پرولتاريا و خلق ھای جھان در پيکار تاريخی برای نيل به کمونيسم است

کاذب، ميان مارکسيسم، " مارکسيسم، لنينيسم"انديشۀ مائوتسه دون پرچم تمايز ميان مارکسيسم، لنينيسم واقعی و 

  . جريانات التقاطی، غير مارکسيستی، رويزيونيستی و تروتسکيستی استکليهلنينيسم و 

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

 

  


