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 دون؟مائوئیزم یا اندیشه مائوتسه

 

دون هایی از خود مائوتسه( نقل1۳۷۰)سرطان « کرنش از چپ مقابل بنیادگرایان»ی داخلی ما در جزوه
گرفت که اندیشه کرد و آنانی در حزب کمونیست را هم به باد انتقاد میرا رد می« مائوئیزم»آوردیم که 

ضرورت به کاربرد »نمودند. و نیز گفتیم که توصیف می« ترین، قله و...خالقانه ترین،عالی»دون را مائوتسه

بازشده  "اندیشه گونزالو"چیست؟ صرفا برای این که جا برای  "دوناندیشه مائوتسه"به عوض  "مائوئیزم"
 «باشد؟

 .نپرداختیم ..و.با عصر « ایزم»رابطه  ـولی در آن زمان که مسئله زیاد داغ نبود، به جنبه مهمتر بحث 

و « المللیجنبش انقالبی بین»مائوئیزم را نخستین بار حزب کمونیست پیرو مطرح نمود که متعاقب آن 
« دوناندیشه مائوتسه»آن را به جای « حزب کمونیست انقالبی امریکا»هایی از جمله احزاب و سازمان

را هم پیش کشید « مدتا مائوئیزممائوئیزم، ع-لنینیزم-مارکسیزم»پذیرفتند. حزب پیرو اصطالح مضحک 
رسد توجه چندانی را جلب ننمود و خود نیز متوجه مهجور بودن ابداعش شده و بر آن اصرار که به نظر می

 .نورزید

تواند بیانگر ارج نهادن به خدمات می« مائوئیزم»معتقدند که فقط مفهوم « مائوئیزم»طرفداران اصطالح 
اساس ماتریالیزم دیالکتیک و حرکت تکاملی ماده در عصر امپریالیزم غیر  دون باشد؛ برفناناپذیر مائوتسه

تواند تکوین یابد؛ پیدایش ایدیولوژی را وابسته به محدوده از ایدیولوژی لنینیزم ایدیولوژی دیگری هم می
د تواند در عصر امپریالیزم وجود داشته باشعصر کردن و این که غیر از لنینیزم ایدیولوژی دیگری نمی

بینشی ذهنی، مکانیکی، غیرعلمی، ندیدن حرکت تکاملی ماده، و ضد ماتریالیزم دیالکتیک و تاریخی 
یابد. دیدگاه مذکور در این عبارات حزب های متعدد تکامل میاست؛ علم در جریان یک عصر طی مرحله

 شود که طرف تایید اغلب احزاب مائوئیست بود:کمونیست انقالبی امریکا خالصه می
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لنینیسم، -بندی این علم را از مارکسیسمهنگام تشکیل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی، حزب ما فرمولب»
دون تغییر داد. ما این کار را در مطابقت با اندیشه مائوتسه-لنینیسم-دون به مارکسیسماندیشه مائوتسه

تری دی دوم تعریف بسیار صحیحبنبیانیه انجام دادیم، ولی دلیل مهمترش این بود که به نظر ما فرمول
 دهد.از این علم ارایه می

های تکنیکی بنظر آید )گذاشتن خط تیره بجای گذاریگرچه ممکن است اینکار جزئی و فقط از عالمت
تر، دون به جایگاهی نازلویرگول(، اما در واقع تالشی بود برای اطمینان یافتن از این که خدمات مائوتسه

ی از لنینیسم رانده نشود. در آنزمان، دالیل این تغییر را درون حزب بحث کردیم. امروز او به مقام ضمیمه
 مائوئیسم بنامیم.-لنینیسم-تر است که علم انقالب را مارکسیسمبرآنیم صحیح

ها و آن گونه که توسط پراتیسین–تری میان نام علم با خود علم به اعتقاد ما، با این تغییر رابطه صحیح
ایم. مبنای تیوریک این تغییر نام، برقرار ساخته -هایش از زمان مارکس تا کنون تکامل یافتهتیوریسین

این واقعیت است که در تکامل این تیوری سه شخص وجود داشته است. مارکس این علم را کشف کرد 
ه سطح ای آن را پی ریخت؛ لنین آن را به سطح دیگری تکامل داد؛ و مائو مجددا آن را بو حکم پایه

پیائوئیستی که ورود به عصری نوین را علم کرده، و اندیشه باالتری برد. سابقا در ضدیت با درك لین
کردیم که عصر جدیدی وجود ندارد و این عصر داد، خاطر نشان میدون را با آن معادل قرار میمائوتسه

بودیم که نظریه عصر جدید و  کماکان عصر امپریالیسم و انقالب پرولتری است. اما ما دچار این گرایش
بوجود آمدن مرحله جدیدی در تکامل علم انقالب را از هم تفکیک نکنیم. باید گفت در عین حال که 

دون آن چنان تکامالت اما مائوتسه-عصر جدیدی در کار نیست و ما در دوران تاریخی جدیدی نیستیم
ترین در این علم ا مرحله جدید و عالیتوان گفت بکیفی پراهمیت در علم انقالب صورت داده که می

 مائوئیسم مینامیم.-لنینیسم-روبرو هستیم. بنا بر این ما علم خود را مارکسیسم

دون قایل بودیم را اندیشه مائوتسه-لنینیسم-بندی همان مضمونی که برای مارکسیسمما از این فرمول
غم نیت، استفاده از عبارت اندیشه مد نظر داریم. پس چرا دست به این تغییر زدیم؟ چرا که، علیر

تواند این درك را القا کند که خدمات مائو، به دهد، و میدون وزن درخور را به خدمات مائو نمیمائوتسه
اندازه خدمات مارکس و لنین مهم نیست. قصد ما روشن ساختن این مطلب است که خدمات مائو با 

ارکس و لنین هم سطح و هم ارزش است. در ثانی، هم های بزرگ انقالبی، مخدمات رهبران و تیوریسین
-مائوئیسم به عموم معرفی کنیم -لنینیسم-تر و هم بهتر است که این علم را با عنوان مارکسیسمساده

که این خود تبارزی از دلیل اصلی تغییر نام است. به هر حال، تاکید این نکته اهمیت دارد که این تغییر 
مندرج -با مختصات مفهومی علم انقالبی و تکامل آن توسط مارکس، لنین و مائو نام به معنی اختالف ما 
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 (1۳6۷، 1۲فارسی، شماره « جهانی برای فتح« )»نیست. -در بیانیه

بر این اصل مصر اند که تکوین یک ایدیولوژی با عصر مرتبط « دوناندیشه مائوتسه»اما طرفداران مفهوم 
داری لیبرال بود و لنینیزم بنابر آموزش استالین مارکسیزم عصر یهاست. مارکسیزم ایدیولوژی عصر سرما

امپریالیزم و انقالب پرولتاریایی است. یعنی هر ایدیولوژی و تفکر اجتماعی محصول شرایط اقتصادی 
ای جدید بدون حدوث دگرگونی بنیادی اقتصادی باشد. بنا بر این هیچ ایدیولوژیای معین میجامعه

هایی ظهور کرده باشند. طبق اصل تقدم هستی اجتماعی بر شعور گردد ولو هم نابغهتواند عرضه نمی
توانست مستقل و بدون پایه مادی پدید آید. لنین اجتماعی با وصف تولد مارکس و انگلس، مارکسیزم نمی

کامل دهد که در کدام نظام تولید اجتماعی، در کدام مرحله تنشان می «سه منبع و سه جزء مارکسیزم»در 
فلسفی، ایدیولوژی کمونیزم علمی توسط مارکس و انگلس بنیان نهاده شد و چرا این -سیاسی-اجتماعی

داری تکوین یابد با آن که قبل از مارکس و انگلس ایدیولوژی ممکن نبود پیش از آغاز عصر سرمایه
یافت و ری توسعه نمیداهای بزرگی قد علم کرده بودند. هکذا بدون انقالب فرانسه جامعه سرمایهانسان

 .گرفترغم پیدایش مارکس پا نمیبود و مارکسیزم علیاز اقتصاد انگلیسی و فلسفه آلمانی اثری نمی
  1دون به این نکته اشاره دارد.مائوتسه

داری که هنوز نظام اقتصادی سوسیالیستی خبری شرایط مادی هستی یافتن مارکسیزم در عصر سرمایه
نبود، تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی مالکیت پایه مادی آگاهی سوسیالیستی و 

مذکور داد که به مثابه ایدیولوژی پرولتاریا به ضرورت حل علمی تضاد پیدایش مارکسیزم را تشکیل می

                                                            

داری را شناخت، زیرا در آن های جامعه سرمایهدر جامعه فیودالی غیر ممکن بود که بتوان از پیش قانونمندی» -1
توانست محصول جامعه پراتیک آن موجود نبود. مارکسیزم فقط میداری پدید نگشته بود و زمان هنوز سرمایه

های ویژه عصر امپریالیزم توانست بعضی از قانونمندیداری لیبرال نمیداری باشد. مارکس در دوره سرمایهسرمایه
اتیک آن گشته بود و پرهنوز پدید ن -داریآخرین مرحله سرمایه-را قبال بطور مشخص بشناسد، زیرا که امپریالیزم 

ن که مارکس، انگلس، لنین و هنوز موجود نبود؛ تنها لنین و استالین توانستند این وظیفه را به عهده گیرند. علت ای
ی آنها در پراتیک به طور عمده شرکت شخص -برغم نبوغ خود-های خود گردیدند، استالین موفق به تدوین تیوری

« توانست به موفقیت انجامد.ای نمیدون شرط اخیر هیچ نابغههای علمی آنزمان بود. بمبارزه طبقاتی و آزمون
 (45۷)منتخب آثار، جلد اول، ص
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 .از طریق مبارزه طبقاتی تا برقراری دیکتاتوری پرولتاریا پاسخ داد

مایه و کار دو تضاد اساسی داری به مرحله ماهیتا متفاوت امپریالیزم، عالوه بر تضاد بین سربا ورود سرمایه
هان به ها و کشورهای تحت ستم ججدید یعنی تضاد درون اردوگاه امپریالیستی و تضاد امپریالیزم با خلق

د تحوالت مهم در رود که با وجومیان آمدند که مبنای تکامل کیفی مارکسیزم به لنینیزم به شمار می
ه تضادی جدید ناوضاع جهانی، از درگذشت لنین و جنگ دوم به بعد نه تضادی قدیمی از بین رفته و 

بدین ترتیب عصر یعنی  اند وعرض اندام کرده بلکه فقط تضادهای اساسی عصر امپریالیزم تشدید یافته
پس از جنگ دوم  عصر امپریالیزم و انقالب پرولتاریایی تغییر نکرده است و به همین دلیل استالین

 اش را تکرار نمود.بندیفرمول

باشد بدان از این رو کل دوران امپریالیزم و انقالب سوسیالیستی یا دوره سوسیالیستی که شامل لنینیزم می
انقالب فرهنگی پرولتاریایی -مه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا و پراتیک آن معناست که تیوری ادا

ای جدید خارج از این دون، عصر یا مرحلهشوند زیرا مائوتسهبخشی از عصر لنین محسوب می ۲-چین
 نماید.ای از آن از صد سال بدین سو را نمایندگی میعصر را نه بلکه مرحله

 لم انقالب افزوده اما نظرات مارکس، انگلس و لنین را تغییر نداده و مکتبیدون با آن که بر عمائوتسه
و بنا بر این درست نیست عصر کنونی را عصر مائوئیزم خواند چنان  جدید در عصر جدیدی را کشف نکرده

که انگلس و استالین سهم گرانی در تکوین مارکسیزم و لنینیزم ایفا کردند ولی صحبت از انگلیزم و 

                                                            

های رهبری حزب، داری در ردهانقالب فرهنگی پرولتاریایی چین در کنار برانداختن صاحب قدرتان راهرو سرمایه -۲
ان و همبستگی کمونیستی جه ضربه زدن بوروکراسی، ترویج مارکسیزم و مبارزه ضدرویزیونیستی، تقویت جنبش

ر کلیه شئون، رنگ همتای زنان دیابی بیخواه گیتی، روی صحنه آمدن و قدرتپرولتری در عمل با مبارزات ترقی
رهنه به روستاها یعنی ها هزار داکتر پابباختن نسبی فرق بین شهر و روستا با گسترش تعلیم و تربیه و رفتن صد

شدن « متخصص سرخ و»ز ثروت اجتماعی، خلق آثار هنری پرولتری، ضرورت برخورداری کارگران و دهقانان ا
یی هم بود که نباید نظر از افترائات و جعلیات بورژوازی، حامل خطاهاشاگردان تمام موسسات آموزشی و... صرف

مائو، آغاز هر پیائو به عنوان جانشین هایی چون تعیین لینآنها را نادیده انگاشت: کیش شخصیت زننده مائو با نمود
شکنجه و حتی  وهای مائو در مزارع، تشهیر، حبس، آزار هایی از کتاب سرخ، نصب عکسقولکار با خوانش نقل

های مجرب نیست، عزل بسیاری کمو«ایماده 16قرار »کشتن برخی مخالفان و بدین ترتیب زیر پا کردن فاحش 
 ره.های مرکزی، تخریب آثار تاریخی و غیو راستین از مقام



  
 سازمان رهایی افغانستان

6 

لنینیزم، پایه مادی مائوئیزم -تواند. با وصف خدمات سترگ مائو به مارکسیزمینیزم مطرح بوده نمیاستال
از زبان ( 1۹۷۳، در کنگره دهم )(1۹6۹بندی غلط کنگره نهم حزب چین )وجود ندارد. در اشاره به فرمول

گی شده اما عصر های بزرپس از درگذشت لنین اوضاع جهانی دستخوش دگرگونی»دون قید شد: مائوتسه
تغییر نیافته است. اصول اساسی لنینیزم کهنه نشده و امروز پایه تیوریکی اندیشه راهنمای ما به حساب 

 «باشد.رود. عصر ما هنوز هم عصر امپریالیزم و انقالب پرولتاریایی میمی

اهش آن ا کیهنگامی که کیش شخصیت مائو در انقالب فرهنگی در اوج بود و مائو هم در جلوگیری 
دون نه به مائوتسه« گذاریارج»موفق نشد، چرا نه حزب چین، نه طرفداران آن در سراسر دنیا به خاطر 

دون را مساوی اعالم هشعار مائوئیزم را بلند نمودند و نه اهمیت مارکسیزم و لنینیزم و اندیشه مائوتس
 ا دریافته بودند.ریولوژی و عصر داشتند؟ زیرا همه مفهوم ماتریالیستی تاریخ، درهم مرتبط بودن اید

شود و هرکدام بیشتر از آن استدالل دارد که آنها را بتوان این دو بحث صرفا به آن چه گفتیم خالصه نمی
  ۳در این جا گنجاند.

دانیم( از سوی )که آنها را دارای مضمونی متضاد نمی« مائوئیزم»نسبت به « دوناندیشه مائوتسه»ترجیح 
و آن چه در این جا به اجمال تذکر یافت استوار است.  4آمده« کرنش...»ن چه در جزوه سازمان ما بر آ

ها در ولی ما قویا برآنیم که دامن زدن این بحث و بخصوص آن را مالك و مبنای وحدت مارکسیست
ونه ها بر سر این گی تفاوتسطح جهانی یا هر کشور قید کردن خطاست. اردوگاه انقالبی را نباید بر پایه

                                                            

اند که در فرصتی انتشار داده« دون؟مائوئیزم یا اندیشه مائوتسه»ای با نام رفقای هندی مجموعه مقاالت ارزنده -۳
 و بنا بر ضرورت به نشر آن مبادرت خواهیم ورزید.

 
ر رحله فراگیری قرااش هنوز در مدون که اندیشهبر چند منبع حاکی از تصریح مائوتسه...« کرنش »در جزوه  -4

کنفرانسی سرتاسری از  در 1۹55در »دارد و نه تبلیغ، استناد جسته بودیم ولی به این قول او دسترسی نداشتیم: 

تغییر یابد. رفیق مائو آن را  "مائوئیزم"به  "دوناندیشه مائوتسه"روشنفکران، برخی از رفقا مجددا پیشنهاد کردند که 

 «ای از آن.و اندیشه من صرفا شاخه لنینیزم تنه درخت است-مارکسیزم"رد کرده گفت: 

(http://www.huaxia.com/20031222/00159588.html) 



  
  دون؟مائوئیزم یا اندیشه مائوتسه
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 مسایل متفرق کرد.

ونیستی بودن آن تواند معرف کمنمی« مائوطرفدار اندیشه»یا « مائوئیست»مسما بودن یک تشکیالت به 
برند؛ ه کار میلنینیست هستند که هر دو مفهوم را مرادف هم ب-های مارکسیستباشد. احزاب و شخصیت

پهنای مبارزه شان  ی شان نیست اما اعتبار وهانیروهای کمونیستی وجود دارند که هیچ کدام پسوند نام
 اگر بیشتر از احزاب مائوئیست یا پیرو اندیشه مائو نباشد کمتر نیست.

انگارند زیرا تیوری علمی گذاری بر ایدیولوژی پرولتاریا را مغایر علمی بودن آن می«ایزم»ای اساسا عده
دون با آن که بر یه شد اما لنین و مائوتسهدانند که توسط مارکس اراپرولتاریا را واحد و متکامل می

نافی یا در تضاد با نظرات مارکس و انگلس مقتضای شرایط معین تاریخی مارکسیزم را غنا بخشیده، 
ای انقالبی و بدینترتیب کمونیزم علمی تیوری اندشناسی مترقی خلق نکردهنبوده، مکتب جدیدی در جامعه

دون تکامل داده شد و این تکامل ادامه خواهد وسط لنین و مائوتسهاست که با مارکس و انگلس آغاز و ت
شدن در کیفیت و سطح مبارزه آنها دگرسانی « مائوئیست»اند که پس از یافت. عالوتا احزابی هم بوده

ترین شکل پیکار، اما مارکسیست یا هایی هم هستند درگیر عالیمهمی رونما نگردیده است. تشکیالت
-مارکسیست»هایی اند که خود را با پسوند باشد همان طوری که گروهآنها نمی لنینیست جزء نام

مائوئیست، عمدتا  -لنینیست-مارکسیست»بندی مضحکی حتا و برای محکم« مائوئیست-لنینیست
 اند لیکن کار انقالبی در عرصه اصلی مبارزه و در عمل شان غایب است.آراسته« مائوئیست

دون حیثیت کمایی کند مگر از مائوتسه« دفاع»تر جیغ زدن در خراشوشهیچ تشکلی ممکن نیست با گ
به او، مبارزه موثری را در داخل کشورش « وفاداری آتشین»این که بدون ادعای زیاد و چپ و راست ابراز 

المللی بکوشد: مارکس های کمونیستی در سطح ملی و بینپیش برد و با همین معیار برای همبستگی نیرو
کارگران میهن ندارند و آن چه را که ندارند »نوشتند « مانیفست حزب کمونیست»س که در و انگل

توان از آنان باز ستاند. از آن جا که پرولتاریا قبل از هر چیز باید به تسلط سیاسی دست یابد، به مقام نمی
، نه تنها بر «دهدرا تشکیل  -البته نه به معنای بورژوایی آن-کننده ملت برسد، خود ملت طبقه هدایت

کنند، بلکه بر مبارزه طبقاتی مبارزه ها تاکید میالمللی کارگران همه کشورضرورت حیاتی همبستگی بین
علیه ستمگران و استثمارگران در سطح ملی تقدم قایل اند یعنی کارگران هر ملتی نخست باید دشمن 

یکی و فقط یکی است -انترناسیونالیزم در کردار »: آموزدمیطبقاتی را در خانه خود از پا در آرند. لنین هم 
و پشتیبانی )از راه  خویشانقالبی و مبارزه انقالبی در کشور  جنبشدریغ در راه توسعه و آن هم کار بی

تمام ، بدون استثنا در مشیفقط این خطمشی و و این خط این مبارزهتبلیغات، همدردی و کمک مادی( از 
 «(ایف پرولتاریا در انقالب ماوظ»)لنین، « .استها کشور



  
 سازمان رهایی افغانستان
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های آنان در قایل شدن به آموزگاران جهانی پرولتاریا فقط و فقط با پیاده کردن آموزش« وزن در خور»
افزودن به نام آنان و تصاویر شان را با خورشید و « ایزم»شرایط مشخص یک کشور میسر است و نه 

 کهکشان آراستن.




