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  گرامیداشتدر 

  سالگرد تشكیل بیستمني 
   انرتناسیونالیسيت انقالبي جنبش 

  
جنبش . اول ماه مي امسال مصادف بود با بیستمین سالروز تشكیل جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 

در این روز توانست پس از به فرجام , افغانستان  ) ینیستي  مائوئیستي ماركسیستي  لن( كمونیستي 
در حزب ,  و تدویر پیروزمندانه كنگره وحدت )) جنبش (( رساندن موفقیت آمیز پروسه وحدت  

برداشته شدن این گام . به وحدت برسد )  افغانستان ) مائوئیست ( حزب كمونیست  (  كمونیست واحد
تجلیل شایسته اي , در بیستمین سالروز تشكیل جنبش انقالبي انترناسیونالیستي  , تي كیفي تاریخي مبارزا

افغانستان  به كمیته جنبش . ) م . ل . م ( در پیام كنگره وحدت جنبش كمونیستي . از این روز بوده است 
  :       انقالبي انترناسیونالیستي درینمود گفته شد ه است 

بش انقالبي انترناسیونالیستي را به شما و احزاب و سازمان هاي عضو بیستمین سالگرد تشكیل جن(( 
افغانستان و . ) م . ل . م ( تدویر موفقیت آمیز كنگره وحدت جنبش كمونیستي . جنبش تبریك مي گوئیم 

) مائوئیست ( حزب كمونیست ( تامین وحدت نیروهاي مائوئیست افغانستان در حزب كمونیست واحد 
ما از . ر بیستمین سالگرد تشكیل جنبش انقالبي انترناسیونالیستي به وقوع پیوسته است د, )  افغانستان

با , جنبش انقالبي انترناسیونالیستي , كامال یقین داریم كه جنبش ما . این امر نهایت خرسند هستیم 
. مي نماید سربلندي و استواري مسیر مبارزاتي تكامل یابنده اش را با شور و اشتیاق روز افزون دنبال 

       ((  
به این نتیجه رسیدیم كه پیشبرد یك برنامه ترویجي و تبلیغي , در روز ها و هفته هاي بعد از كنگره 

یكي از ضرورت هاي جدي , به ویژه در داخل كشور , خاص براي جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 
رویج و تبلیغ مواضع جنبش انقالبي البته ت. محسوب  مي گردد , در مقطع كنوني  ,مبارزاتي حزب ما 

معني و , یك وظیفه مبارزاتي دائمي است و در این راستا است كه برنامه خاص , انترناسیونالیستي 
 بین مبتني بر انترناسیونالیزم پرولتري و خدمت به جنبش, پیشبرد این برنامه . مفهوم پیدا مي نماید 

خدمت مي ,  و گسترش مواضع انترناسیونالیستي حزب عالوتا به امر تحكیم. المللي كمونیستي است 
نماید و ضرورت مهمي درجهت تحكیم هر چه بیشتر وحدت ایدئولوژیك   سیاسي و تشكیالتي حزب در 

  .  محسوب مي گردد , مجموع و ترویج و تبلیغ مواضع آن در بیرون از روابط تشكیالتي 
این شماره , ي انترناسیونالیستي  جنبش انقالبدر چهارچوب همین برنامه خاص ترویجي و تبلیغي براي

  )) جنبش (( بصورت ویژه اي به معرفي ) شماره مسلسل سوم دوره سوم )) ( شعله جاوید (( 
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سعي به عمل آمده است كه جوانب , در معرفي جنبش انقالبي انترناسیونالیستي . اختصاص یافته است 

ولي بصورتي كه در بر گیرنده نكات , بصورت مختصر )) جنبش (( مختلف  حیات و فعالیت مبارزاتي 
شبرد برنامه خاص تبلیغي و ترویجي براي جنبش قدر مسلم است كه پی.  بیان گردد , اصلي و مهم باشد 

شعله جاوید (( محدود و منحصر به انتشار این شماره از , و نباید , نمي تواند , انقالبي انترناسیونالیستي 
بخشي از , انتشار شماره ویژه شعله جاوید براي معرفي جنبش انقالبي انترناسیونالیستي . باقي بماند  )) 
ترویج و تبلیغ هر چه , بخش دیگر مرتبط با این شماره ویژه .  را تشكیل مي دهد ))برنامه خاص  (( 

از طریق تكثیر و پخش , گسترده تر مواضع و فعالیت هاي مبارزاتي جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 
فوف در میان ص) به ویژه اسناد پایه یي  و مجله بین المللي جهاني براي فتح )) ( جنبش (( وسیع اسناد  

  .  حزب و در بیرون از روابط تشكیالتي حزب است  
تبلیغ و ترویج وسیع براي جنبش انقالبي انترناسیونالیستي بطور عام و تطبیق برنامه ویژه كنوني بطور 

نقش موثري در به فرجام رساندن پروسه تدارك جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي براي , خاص 
قبل از برپائي , قدر مسلم است كه فعالیت هاي ترویجي و تبلیغي حزب . آغاز این جنگ بازي مي نماید 

, در مجموع , ) بمثابه شكلي ازجنگ خلق در شرایط كنوني ( جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي 
محدودیت ها ي خود را دارا , منجمله در عرصه ترویج و تبلیغ براي جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 

براي , به مفهوم واقعي كلمه , زمینه هاي وسیع . معیني میتواند گسترش یابد است و فقط در سطح 
فقط پس از برپائي جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي و , فعالیت هاي تبلیغي و ترویجي حزب ما 

  .مي تواند به وجود بیاید , ایجاد پایگاه هاي انقالبي 
مستلزم ,  خاص انترناسیونالیستي كنوني بموقع و موثر  برنامه, پیشبرد اصولي , در هر حال 

ما تمامي . سازماندهي و انسجام تمامي فعالین حزب ما و فعالیت جدي و پیگیر آنها در این جهت است 
  . رفقا را به فعال شدن هرچه بیشتر در این راستا فرا مي خوانیم 

  !زنده باد انترناسیونالیزم پرولتري 
  !الیستي زنده باد جنبش انقالبي انترناسیون

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
  

  )                                                                                                                                   40( بقیه از صفحه 
 .))به انقالب جهاني قرار داشته باشد بتواند به عنوان پایگاه مطمئني در خدمت 

افغانستان به عنوان عضو جنبش انقالبي انترناسیونالیستي شمولیت در ) مائوئیست ( حزب كمونیست (( 
حزب در اتحاد با سایر . مبارزات این جنبش را وظیفه و مسئولیت تخطي نا پذیر خود محسوب مي نماید 

یاسي روي مسایل عام و خاص در سطح بین المللي                           در مبارزات ایدئولوژیك   س, اعضاي جنبش 
    )7( بقیه در صفحه 
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 یستمني سالگرد تشكیل بمبناسبت
  انقالبي انرتناسیونالیسيتجنبش 

 
  جنبش انقالبي انرتناسیونالیسيتكمیته العیهطا
 

تش كیل جن بش انقالب ي انترناسیونالیس تي ط ي ی ك كنف رانس         , 1984در ماه م ارچ     , بیست سال پیش    
ورانه تش كیل  در این كنفرانس مطبوع اتي م ا جس    . مطبوعاتي تاریخي در لندن به جهانیان اعالم شد  

و هدف خود یعني تشكیل انترناس یونال كمونیس تي ن وین را    )) مركز جنیني مائوئیست هاي جهان      (( 
بیانی ه جن بش انقالب ي    , یعن ي در م اه م ي هم ان س ال      , كم ي بع د از آن   . ب ه گ وش همگ ان رس انیدیم     

 دستخوش تغییرات در این مدت اوضاع جهاني. انترناسیونالیستي به زبان هاي بسیاري انتشار یافت 
  م ائوئیزم ب ه عن وان    -  لنینی زم  -ب ه وی ژه ب ا قب ول ماركسیس زم      , بسیاري شده است و جنبش ما نی ز   

ب ا  .   درك خ ود را از ای دیولوژي انقالب ي اش تكام ل داده اس ت      1993اندیشه رهنماي خود در سال  
. پیش روي ه اي بیش تر اس ت     كماكان دستاورد پر ارزش و پایه محكم براي  )) بیانیه    (( , این وجود   

تشكیل جنبش انقالبي انترناسیونالیستي بیش از هر چیز پاسخي ب ود ب ه تص رف چ ین انقالب ي توس ط          
یك بورژوازي نوین به رهبري هواكوفینگ و تین هسیائوپینگ كه كمي بع د از م رگ م ائو ب ه س ال           

دس تگیر  , ی ان چ ین   و از آن جمل ه همس رش چ  , نزدیك ترین همراه ان م ائو      .  بوقوع پیوست    1976
چ ین ك ه ش اهد    . ه زاران نف ر كش ته و ی ا زن داني ش دند       . شدند و امواج وحشت كشور را فرا گرفت        

س ریعا ب ه ی ك جه نم اس تثمار س رمایه       , زنده امكان س اختمان جامع ه ن وین و ع اري از اس تثمار ب ود            
پریالیس تي ب ود ب ه    چین كه در زمان مائو س نگر مقاوم ت در مقاب ل سیس تم جه اني ام     . داري بدل شد    

  . حلقه دیگري در زنجیر جهاني ستم بدل شد 
بسیاري از نیرو ها بدنبال . جنبش بین المللي كمونیستي از فقدان چین سوسیالیستي شدیدا ضربه دید 

بس یاري حم الت وحش یانه ان ور خوج ه ب ه اندیش ه        . حزب چین به منجالب رویزیونیزم در غلطیدن د      
سوس یالیزم  )) بازیابي (( برخي در پي . تكرار كردند ) زم مي خوانیمش   كه امروز مائوئی  ( مائو را   

كه مائو با ق درت و بط ور ق انع كنن ده ب ه عن وان سوس یال امپریالیس ت افش ایش             (  در اتحاد شوروي    
حت ي بس یاري از كمونیس ت ه اي س ابق امی د خ ود را ب ه امك ان انق الب           . روان ه ش دند   , ) كرده بود    

  .  و باالكل فعالیت سیاسي را كنار گزاشتند پرولتري از دست داده
بر افراشتن  . تشكیل جنبش انقالبي انترناسیونالیستي بمثابه بیانیه اي بود در مقابل رها كردن انقالب    

  :در بیانیه گفتیم. شجاعت میخواست , البانیه و نقاط دیگر لگد مال میشد , درفش سرخي كه در چین 
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اقلیت ك وچكي هس تند ك ه تح ت محاص ره و      , نیرو هائیكه براي یك خط انقالبي مي جنگند   ... امروزه  (( 

این نیرو ها , با این وجود . رژوازي قرار دارند حمله رویزیونیست ها و انواع گوناگون مشاطه گران بو
بعد از بیست سال مي بینیم كه هنوز چند سالي از تشكیل جنبش نگذشته بود كه تمام . )) . نماینده آینده اند 

در مقابل تشویق و قهقه ه ه اي امپریالیس ت ه اي غرب ي ف رو       , از جمله خود اتحاد شوروي , بلوك شرق   
((  غرب ي كوش یدند فروپاش ي ای ن س بعیت رویزیونیس تي را دلیل ي ب ر پی روزي           امپریالیست ه اي  . پاشید  

حتي امروز نیز حمالت ایدئولوژیك . جا بزنند )) توتالیتاریزم كمونیستي (( بورژوائي بر )) دموكراسي 
  . بورژوازي علیه تئوري و تجربه انقالب پرولتري بي ضایعه نیست 

نه تنها توانس تند جهتگی ري خ ود را حف ظ     , تشكیل دهنده آن جنبش و احزاب  , علیرغم این لحظات سخت     
جنگ خلق تحت رهبري حزب كمونیست پیرو . بلكه به پیشروي هاي شورانگیزي نیز دست یافتند , كنند 

ص  در ,   ب  ا ص  البت پ  یش م  ي رف  ت ت  ا اینك  ه ب  ا دس  تگیري رهب  رش    1990 و 1980در ط  ول س  الهاي 
(( ب ا  ,  ك ه دس ت كش یدن از جن گ خل ق را موعظ ه میك رد        و ظهور خ ط اپورتونیس تي راس ت   , گونزالو  

در مقاب ل مش كالت و موان ع    , ب ا وج ود ای ن كمونیس ت ه اي انقالب ي پی رو        . مواجه ش د   )) پیچي در جاده    
  . پافشاري كرده و براي بر افراشته نگه داشتن درفش سرخ به مبارزه ادامه مي دهند 

در پروس ه انق الب   , اس تثمار ش دگان و س تمدیدگان جه ان     مسكن بیش از هزار میلیون از  , آسیاي جنوبي   
بنگله دیش و سریالنكا از بدو , نیپال , نیرو هاي مائوئیست هند . جهاني پرولتري نقش تعیین كننده دارد   

فصل , با شروع جنگ خلق در نیپال  , 1996تشكیل جنبش یكي از ستون هاي جنبش بوده اند و در سال  
) مائوئیس ت  ( ح زب كمونیس ت نیپ ال    , تنها پس از هشت س ال  , امروز . ده شد  نویني در این تاریخ گشو    

امري كه ام واج  . بخش بزرگي از كشور را آزاد كرده و بر دروازه هاي قدرت سیاسي سراسري میكوبد 
 پیوس  تن مرك  ز كمونیس  تي مائوئیس  تي هن  د و ح  زب   ب  ا. ق  درت من  دي ب  ه سراس  ر منطق  ه فرس  تاده اس  ت  

ارتباط جنبش انقالب ي انترناسیونالیس تي ب ا مب ارزه      , )ناگزالباري  ) ( یت  لنینیست    ماركس( كمونیست هند 
  . است  بالنده انقالبي درهند تقویت شده

به دنبال یك رشته مبارزات خطي علیه تاثیرات مخرب گرایش ات نیم ه خوج ه ی ي در جن بش        , در تركیه   
شرایط ذهن ي  , در نتیجه . بلند كرده است جریان مائوئیستي با قدرت بیشتري سر , كمونیستي این كشور  

  . براي موج نوین و پر قدرت جنگ خلق بهبود مي یابد 
, اعدام و تبعید روبرو شد ولي در بحبوحه شكست و دلمردگي , نسلي از انقالبیون با زندان , در ایران  

  لنینیست   ماركسیست ( درفش سرخ توسط نیرو هاي متشكل در جنبش كه بعدا حزب كمونیست ایران 
امروز كه رژیم ارتجاعي مال ها در بستر مرگ در . در اهتزاز ماند , را بنا كردند ) مائوئیست 

,  اجتناب ناپذیر رژیم را كنترل كنند )) تغییر (( احتضاراست و امپریالیست ها و ارتجاعیون میكوشند 
  .از پیش به چشم مي آیداهمیت جنبش انقالبي انترناسیونالیستي و وجود گردانش در ایران بیش 
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در افغانس  تان ك  ه درنتیج  ه تج  اوز اتح  اد ش  وروي از یكط  رف و رهب  ري جن  گ ض  د روس  ي توس  ط            

پشتیباني مي شدند و از طرف دیگر به نابودي و ی ا جه ت   ) چین ( ني كه توسط سازمان سیا و   ارتجاعیو
امروزه یك حزب كمونیس ت ن وین ظه ور ك رده     , گم كردگي نیرو هاي كمونیست این كشور انجامیده بود  

  .است 
(( یس ت ه ا ى   جنگ دروغین بین امپریال,   آسیاي مركزي -بنا بر این مي بینیم كه درمنطقه خاورمیانه   

راه انق  الب . تنه  ا انتخ  اب ت  وده ه  ا نیس  ت   )) ض  د غ  رب (( و اس  المیون تاری  ك ان  دیش و  )) مدرنیس  ت 
ول ي تنه ا راه ي اس ت ك ه ب ه       , سوس یالیزم و كم ونیزم ب دون ش ك راه ي اس ت دش وار         , دموكراتیك نوین   

لي و خارجي در رنج اند عناصر انقالبي این كشور ها كه از استثمارگران داخ. رهائي واقعي مي انجامد 
ج ان ش ان ب ه ل ب     , از اینكه تمامیت ملي و حقوق دموكراتیك شان توسط همین دشمنان پایمال مي شود    , 

به عنوان , چه زن و چه مرد , چه ریشو و چه ریش تراشیده , و از بن بست هائي كه نا رهبران , رسیده 
ب ه ای دئولوژي ره ائیبخش ماركس یزم      , ده ان د  ب ه تن گ آم    , در مقاب ل ش ان ق رار م ي دهن د       )) راه حل   (( 

لنینیزم  مائوئیزم نیازدارند و این بطور مش خص نی رو ه اي جن بش انقالب ي انترناسیونالیس تي هس تند ك ه          
  . براي بردن این ایدئولوژي در میان شان مي كوشند 

وت خود به حساب امپریالیست هاي امریكائي سالیان سال است كه كشور هاي امریكاي التین را حیاط خل
آورده اند و استثمار توده هاي این كشور ها و كنترل بر سرنوشت شان را از حقوق بي قید و شرط خ ود   

در تم ام  , حزب كمونیست پیرو با وجود اینكه در سالهاي اخیر با مشكالتي روبرو ش ده اس ت       . مي دانند   
و رفق اي كولمبی ا و مكس یكو و س ائر     این مدت نمونه درخشاني براي انقالبی ون سراس ر ای ن منطق ه ب وده           

, در امریك اي الت ین   . كشور هاي امریكاي التین براي همه گی ر ك ردن درس ه اي آن مب ارزه ك رده ان د              
نفرت شدید , تالش هاي امپریالیست هاي امریكائي براي تحمیل كنترل بیشتر , همچو سائر مناطق جهان 

اینجا نیز احتمال پیشرفت هاي نوین انقالبي موجود . د موجود از امپریالیست هاي یانكي را تشدید مي كن    
  .است 

جنبش انقالبي انترناسیونالیستي از بدو تشكیل این واقعیت را ك ه انق الب جه اني پرولت ري از دو موءلف ه          
انق الب پرولت ري سوسیالیس تي در كش ور ه اي امپریالیس تي و       : اساسي تشكیل یافته است منعكس میك رد         

دی د جن بش از ه دف    . افریقا و امریك اي الت ین   , نوین در كشور هاي تحت سلطه آسیا    انقالب دموكراتیك   
غائي جهاني بدون طبقه و جهتگیري انترناسیونالیستي آن توسط حضورش در هر دو نوع این كشور  ها 

ا امریكا توانسته در میان توده ه, حزب كمونیست انقالبي , در دژ امپریالیستي امریكا   . تقویت شده است    
جهت رها كردن جهان از دست بزرگترین س تمگران  , ریشه دواند و تدارك خود را براي نبرد هاي آتي      

. در حال پیشروي اند )) جاا (( احزاب و تشكالتي به عنوان بخشي از , در ایتالیا و آلمان . به پیش ببرد   
د ك ردن نی رو ه  اي   در س ائر كش ور ه اي  امپریالیس تي رفق ا بط ور روز اف زون ب ه نق ش جن بش در متح            

  .مائوئیست واقعي واقف مي شوند 
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ول ي ب راي آنك ه    . تر م ي ش ود   خالصه اینكه جهان براي انقالب آماده است و اوضاع روز بروز مساعد        

ایدئولوژي پرولتري باید در صف مقدم قرار گیرد و یك تشكیالت , رویاي ستمدیدگان به واقعیت بپیوندد  
مانند افریقا كه نیاز به تغییرات انقالبي در , هنوز در مناطق بسیاري از جهان . محكم كمونیستي بنا شود 

حتي در مناطقي كه . یا بسیار ضعیف اند و یا اصال نیستند نیرو هاي مائوئیست   , آن بسیار مشهود است     
توانائي شان تحت  الشعاع عظمت وظ ایف پ یش رو ق رار گرفت ه و در     , نیرو هاي مائوئیست موجود اند    

م ا بای د ك ل جن بش ب ین الملل ي كمونیس تي و آین ده اش را         , بع الوه  . استفاده از امكانات موجود قاصر ان د         
جنبش انقالبي انترناسیونالیستي .  نه صرفا بخش هاي مشخص تشكیل دهنده اش را مدنظر داشته باشیم و

تنها براي این تشكیل نشد كه به احزاب و تشكالت موجود كمك كند تا از یكدیگر آموخته و پیشروي كنن د    
بلكه به این منظور تشكیل شد كه تبدیل به  مركزي شود كه قطب ای دئولوژیك  سیاس ي پرولت ري را در     , 

. سطح جهان تقویت كند و پایه پیشروي هاي آینده را در جهت یك انترناسیونال كمونیس تي ن وین بن ا نه د       
وحدت مستحكمتر كمونیست ه ا در س طح ب ین الملل ي  و پیش روي      , نیاز به روشني ایدئولوژیك  سیاسي      

مائوئیس ت ه اي   هم ه  . هم ه در دس توركار ان د    , هاي بیشتر در جهت رهبري مبارزات انقالب ي ت وده ه ا     
انقالبي بای د اهمی ت جن بش انقالب ي انترناسیونالیس تي ب راي انق الب جه اني پرولت ري را درك كنن د و در                

دشمن امپریالیس تي  . جهت پیشروي آن به غایت بكوشند جهان امروز دیگ جوشاني از كشمكش ها است    
ظ م و ثب ات امپریالیس تي ج اي     ن. در تاخت و تاز است و مردم به هزاران شكل به مبارزه كشیده میش وند      

س  ختي ه  ا و ف  داكاري ه  ائي ك  ه در مقاب  ل    , خ  ود را ب  ه غوغ  اي عظ  یم داده اس  ت ك  ه در آن مش  كالت     
ولي همین ش رایط اس ت ك ه ظه ور م وج ن ویني از       . كمونیست ها و توده ها قرار مي گیرد تشدید میشود     

ك ه خط رات را م ي ت وان ب ه فرص ت ه ا        بنا بر این بار دیگر ش اهدیم  . انقالب پرولتري را تسهیل میكند    
در .  تبدیل كرد و ضرورت مقاومت را میتوان به آزادي برداشتن قدم هاي عظیمي به جل و مب دل نم ود         

این پرتو است كه مي بینیم دستاورد هاي مهم جنبش انقالبي انترناسیونالیستي در دو دهه گذشته تنها پیش 
  . ق پرولتاریا را به مصاف مي طلبد در آمد چالش هاي عظیم تري هستند كه در اف

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
    )3(    بقیه از صفحه 

در راه تدوین مشي عمومي سیاسي جنبش بین الملل كمونیستي با جدیت , فعاالنه سهم مي گیرد (( 
  . )) كمونیستي به عمل مي آورد مبارزه مي كند و تالش پیگیر براي تشكیل انترناسیونال نوین 

) مائوئیست ( در واقع بر مبناي همین دید و بینش انترناسیونالیستي است كه برنامه حزب كمونیست 
به مثابه وظیغه و مسئولیت عمده انترناسیونالیستي مي , )) انقالب در كشور خود (( افغانستان به مسئله 

  :نگرد و با قاطعیت بیان مي نماید 
 

    )12( در صفحه   بقیه 
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  انرتناسیونالیسيتانقالبي جنبش
 برنامه در

 افغانستان) مائوئیست  ( كمونیست حزب
 ))وجنبش جهاني كمونیسيت ع جهانياوضا(( خبش از نقل 

       برنامه
  
  

بحراني كه پس از شكست انقالب در چین و البانیه دامنگیر جنبش بین المللي كمونیستي گردیده    ... 
عامل اصلي عدم موجودیت رهبري انقالبي پرولتري بر روند انقالب چهاني در مقطع فعل ي  , است  

جن بش ب ین الملل ي كمونیس تي در ی ك انترناس یونال ن وین        از ای ن جه ت بازس ازي     . محسوب میگردد   
یك  ي از ش  روط اص  لي ت  ُامین , سیاس  ت و مش  ي اص  ولي پرولت  ري , كمونیس  تي ب  ر پای  ه ای  دیولوژي 

تشكیل جنبش انقالبي انترناسیونالیستي . رهبري كمونیستي بر روند انقالب جهاني محسوب میگردد      
مان هاي ماركسیست ـ لنینیست ـ مائوتسه دون اندیشه و در دومین كنفرانس بین المللي احزاب و ساز

 از آن جهت اهمیت ب ین الملل ي شایس ته اي دارد ك ه پیش رفت كیف ي قاب ل            ,تكامالت بعدي این جنبش   
 .  توجهي در این راستا محسوب میگردد 

سیاسي استوار   جنبش انقالبي انترناسیونالیستي بر مبناي این دید روشن ایدیولوژیك ـ  بیانیه          
 محس وب  مرحله جدیدي در تكامل علم انقالب پرولتاریاي بین المللي   میباشد كه اندیشه مائوتسه دون    

.                                                                                                                            مي گردد 
شن ایدیولوژیك است كه بیانیه در مورد ی ك سلس له مس ایل پای ه ی ي ك ه ب راي          بر مبناي همین دید رو    

ست كه مهكم ترین مواضع درست و اصولي اتخاذ نموده ا, جنبش بین المللي كمونیستي مطرح است 
 :  آنها قرار ذیل است 

 تحلیل از اوضاع جهاني سه تضاد اصلي جه اني را مش خص نم وده و روي تش دید روز اف زون         در 
  . ا و گسیختگي بیشتر از پیش نظم جهاني امپریالیستي انگشت گزارده است آنه

     ـ  دو مُولف ه انق  الب جه اني پرولتاری  ایي را توض یح نم  وده و اس تراتژي ب  ین الملل ي پرولتاری  اي       
  . جهاني را بر اساس وحدت این دو مُولفه شرح داده است 

رستي روي این مطلب تُاكید كرده است كه مضمون      ـ در رابطه با انترناسیونالیزم پرولتري به د  
و خصلت مبارزات كمونیست ها را در سراسر جهان به صورت عمده من افع انق الب جه اني تعی ین            

  . مي نماید 
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    ـ   مس  ایل ن  اظر ب  ر جن  بش ب  ین الملل  ي كمونیس  تي را ب  ه درس  تي ب  ه بح  ث گرفت  ه و روي اندیش  ه     
  . مائوتسه دون به عنوان مرحله تكاملي نوین علم انقالب پرولتري تُاكید به عمل آورده است 

لنینیستي ـ مائوتسه دون اندیشه انقالب فرهنگي و جنبش ماركسیستي ـ ,      ـ در مورد مائوتسه دون 
به توضیح نكات اساسي پرداخته و موارد فوق العاده مهم و قابل توجه را به درستي نش اني نم وده          , 

  . است 
     ـ وظایف كمونیست هاي انقالبي را به روشني توضیح داده و جوانب مختلف این وظایف را در   

  . رت اصولي مشخص نموده است كشور هاي تحت سلطه و كشور هاي امپریالیستي بصو
ـ جهتگیري جهاني تُامین وحدت ایدیولوژیك ـ سیاسي و تشكیالتي جنبش بین المللي كمونیستي یعني 

و غرض پیشروي درین راستا وظایف  ایجاد انترناسیونال نوین كمونیستي را قاطعانه روشن نموده
                                                                                                             .   قرار داده است  هانج وكمونیستهاي انترناسیونالیستيي مهمي پیش پاي جنبش انقالب

اساس محكمي است    باني ایدیولوژیك ـ سیاسي ارائه شده در بیانیه جنبش انقالبي انترناسیونالیستيم
مجدد نیروهاي كمونیستي راستین در جهان را در جهت ایجاد كه بر مبناي آن میتوان پروسه تجمع 

همچنان تكیه روي این خط ایدیولوژیك ـ سیاسي . انترناسیونال نوین كمونیستي به پیش هدایت نمود 
 ,در جهت رفع سر درگمي هاي ایدیولوژیك ـ سیاسي جنبش كمونیستي در كشور هاي مختلف جهان 

از اهعمیت , ش راندن پروسه انقالب در تمامي كشور ها ایجاد احزاب كمونیست جدید و به پی
  .اساسي و تعیین كننده اي برخوردار مي باشد 

, تكامل و پیشرفت جنبش انقالبي انترناسیونالیستي از زمان تشكیل تا حال علیرغم فراز و نش یبهایي     
 .   بصورت عمده مثبت و سازنده بوده است 

 رس  مًا پ  ذیرفت ك  ه م  ائوئیزم س  ومین مرحل  ه در  1993ر س  ال جن  بش انقالب  ي انترناسیونالیس  تي د - 
تكامل علم انقالب پرولتاریاي بین المللي است و اعالم كرد كه باید ماركسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم در 

  . فرماندهي و رهبري انقالب قرار بگیرد 
وي انقالب به مثابه روند  با تُاكید ر2000     ـ جنبش انقالبي انترناسیونالیستي در اول ماه مي سال 

اعالم كرد كه , عمده و تضاد میان خلق ها و ملل تحت ستم و امپریالیزم به مثابه تضاد عمده جهاني 
قرن برپایي و پیشبرد جنگ خلق ه ا و پیش روي ب ه س وي سوس یالیزم و كم ونیزم        , قرن بیست و یك     

  . است 
 امپریالیزم و ارتجاع داخل ي علی ه جن گ         ـ حزب كمونیست پیرو با خطرات تهدید كننده از سوي   

ول ي  . خلق و نیز خط راست تس لیم طلبان ه مواج ه ش ده و ض ربات ش دیدي را متحم ل گردی ده اس ت               
موجودیت حزب و موجودیت جنگ خلق در آن كشور , علیرغم این خطرات و ضربات نابود كننده  

لیس تي در دف اع از ج ان رفی ق     كارزاري ك ه از س وي جن بش انقالب ي انترناسیونا    . حفظ گردیده است  
  یكي از مبارزات , در طول چندین سال گذشته پیش برده شده است , گونزالو و جنگ خلق در پیرو 
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 .                  مه        م ب        ین الملل        ي كمونیس        ت ه        ا در ده        ه ه        اي اخی        ر ب        ه ش        مار م        ي رود   
موفق گردیده است جنگ خل ق در نیپ ال را ب ر پ ا نم وده و        ) مائوئیست  ( حزب كمونیست نیپال     -  -

هم اكنون مناطق وسیعي در . ت یابد در طول چند سال گذشته به پیشرفت هاي امیدوار كننده اي دس   
نیپال به مناطق پایگاهي انقالبي مبدل گردیده است و توده ها درین مناطق قدرت سیاسي را ب ه ك ف    

پیشرفت هاي جنگ خلق در نیپ ال مای ه امی د    . آورده و به پیریزي جامعه انقالبي نوین مصروف اند  
ه و ض ربات س ختي ب ه پیك ر امپری الیزم و      واري هاي عظیم براي پرولتاریا و ت وده ه اي جه ان ب ود           

  . ارتجاع وارد مي نماید 
     ـ   از زم  ان تش  كیل جن  بش انقالب  ي انترناسیونالیس  تي ت  ا ح ال اح  زاب ماركسیس  ت ـ لنینیس  ت ـ           

ح زب  . مائوئیست جدیدي تشكیل گردیده و در چوكات ای ن جن بش ب ه مب ارزات ش ان ادام ه داده ان د               
ماركسیس ت ـ   ( ونیس ت مائوئیس ت ایتالی ا و ح زب كمونیس ت ای ران       ح زب كم , كمونیس ت افغانس تان   

آن احزاب  ي ان  د ك  ه تش كیل آنه  ا مس  تقیمًا محص  ول مب  ارزات جن  بش انقالب  ي   ) لنینیس ت ـ مائوئیس  ت     
  . انترناسیونالیستي محسوب مي گردد 

ونالیس تي  پیشرفت مهمي براي جنبش انقالب ي انترناسی ,      تُاسیس حزب كمونیست مائوئیست ایتالیا  
ای ن پیش رفت م ي توان د ـ و بای د ـ ت ُاثیرات مثبت ي ب ر           . و جنبش كمونیستي ایتالیا محسوب م ي گ ردد   

جنبش كمونیستي مائوئیستي كل اروپا بر جاي نهاده و پروسه مبارزه براي تُاسیس احزاب كمونیست 
  . مائوئیست جدید در سایر كشور هاي اروپایي را به پیش سوق دهد 

حزبي است كه تجارب چن د ده ه   , ) ماركسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست   ( ونیست ایران      حزب كم
این حزب در پیوند بسیار نزدیك ب ا  . مبارزات جنبش كمونیستي ایران را در خود فشرده كرده است   

تُاس یس  . بوج ود آم ده اس ت    , اجراي وظایف انترناسیونالیس تي در جن بش انقالب ي انترناسیونالیس تي            
تُاثیرات مهمي بر جنبش كمونیس تي در  ) ماركسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست   ( نیست ایران حزب كمو

  . منطقه داشته و محرك پیشرفت هاي بیشتر آن خواهد شد 
) ماركسیس  تي ـ لنینیس  تي ـ مائوئیس  تي           (      آغ  از و پیش  رفت پروس  ه وح  دت جن  بش كمونیس  تي    

دستاورد مبارزاتي دیگري درین , ونیست واحد افغانستان و تُامین وحدت این جنبش در یك حزب كم
ماركسیس  تي ـ لنینیس  تي ـ          ( عرص  ه ب  راي جن  بش انقالب  ي انترناسیونالیس  تي و جن  بش كمونیس  تي     

این پروسه كه آغ ازگر آن ح زب كمونیس ت افغانس تان و     . افغانستان محسوب مي گردد ) مائوئیستي  
نه تنها با پیشرفت خود و با جذب سایر , ودند افغانستان ب. م . ل .  م  كمیته وحدت جنبش كمونیستي   

افغانس تان را  . م . ل . وح دت جن بش كمونیس تي م    , افغانستان . م . ل . گروه ها و شخصیت هاي م  
افغانس تان و  .  م . ل . كنفرانس مشترك اح زاب و س ازمان ه اي م    , بلكه در جریان آن   , تُامین كرد   

. م . ل . فقانه این كنفرانس ن ه تنه ا پروس ه وح دت جن بش م      برگزاري مو. ایران نیز برگزار گردید    
در منطق ه را  .  م . ل . بلك ه س طح اتح اد جن بش م     , افغانستان را به نحو جدي اي به پیش سوق داد        

  نیز 
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منطق ه در  . م . ل . این كنفرانس مي تواند سنگ بناي خوبي براي اتح اد بیش تر جن بش م        . ارتقا داد   

  .  آینده محسوب گردد 
توس ط وین وي خ این و دارو دس ته اش     ) ماركسیست ـ لنینیس ت   (     ـ   انحالل حزب كمونیست هند 

اما ك ل  . ز نقاط حساس جهان بر جنبش انقالبي انترناسیونالیستي وارد آمد  ضربتي بود كه در یكي ا     
مب ارزات ش ان را ادام ه    , جنبش و بطور خاص  رفقاي ماركسیس ت ـ لنینیس ت ـ مائوئیس ت در هن د       

جاي , اكنون نه تنها این حزب . حزب را دوباره باز سازي كردند , دادند و طي چندین سال مبارزه 
بلكه حزب كمونیس ت  , صفوف جنبش انقالبي انترناسیونالیستي احراز كرده است شایسته اش را در    

  . نیز به جنبش پیوسته است ) مركزیت كمونیستي مائوئیستي ( دیگري از هند 
     یكي از جنبه هاي فوق العاده مهم و در خور اهمیت فعالیت هاي مبارزاتي نیرو ه اي ش امل در       

فعالیت هاي مشترك منطقوي این نیرو ها اس ت ك ه   , در جنوب آسیا جنبش انقالبي انترناسیونالیستي  
  .بر پایي و پیشروي جنگ خلق در نیپال قوت و توان بیشتري به آن بخشیده است 

تركی ه ن ه تنه ا مب ارزات مس لحانه اش را در تركی ه ادام ه داده        ) مائوئیس ت  (      ـ حزب كمونیس ت     
  . یاسي را كه طنین جهاني داشته نیز رهبري نموده است بلكه مبارزات قهرمانانه زندانیان س, است 

حزب  ي اس  ت ك  ه در م  تن مب  ارزات ت  وده ی  ي ك  ارگران و   ,      ـ    ح  زب كمونیس  ت انقالب  ي امریك  ا  
زحمتكش ان ای االت متح ده حض ور فع ال دارد و توانمن دي انقالب ي آن غ رض ت دارك ب راي ب ر پ ایي             

حزب انترناسیونالیست , ب كمونیست انقالبي امریكا حز. انقالب در آن كشور مایه امید واري است 
نقش شایسته و , كبیري است كه عالوه بر خدمات ارزنده تیوریك براي جنبش بین المللي كمونیستي      

ق  اطعي در تش  كیل جن  بش انقالب  ي انترناسیونالیس  تي ایف  ا نم  وده و در پیش  برد مب  ارزات آن فعاالن  ه       
یك  ا در م  تن مب  ارزات ت  وده ی  ي علی  ه ك  ار زار تج  اوز   ح  زب كمونیس  ت انقالب  ي امر. حض  ور دارد 

حضور فعال دارد و در آینده میتواند ـ و باید ـ , كارانه امپریالیستي به سردمداري امپریالیزم امریكا 
  . نقش مهمي در پیشبرد و هدایت این مبارزات بر عهده بگیرد 

یونالیس تي در كش ور ه اي دیگ ر          سایر احزاب و سازمان هاي مرب وط ب ه جن بش انقالب ي انترناس      
  . جهان نیز در امر تدارك و برپایي انقالب دموكراتیك نوین و انقالب سوسیالیستي كوشا هستند 

س   ایر ,      در پهل  وي جن   بش انقالب   ي انترناسیونالیس  تي و اح   زاب و س   ازمان ه  اي ش   امل در آن    
پریالیزم و ارتج اع ـ منجمل ه در    مبارزه علیه ام, نیروهاي مائوئیست نیز در اطراف و اكناف جهان 

شكل مس لحانه آن ـ را ب ه پ یش م ي برن د ك ه دو نمون ه برجس ته آن ح زب كمونیس ت فلیپ ین و ح زب              
  . مي باشند ) جنگ خلق ( كمونیست هند 

     جنبش انقالبي انترناسیونالیستي پیشبرد مبارزات ایدیولوژیك ـ سیاس ي ب ا س ازمان ه ا و اح زاب       
  یكي از . جنبش را به منظور تُامین وحدت با آنها هدایت و رهبري مي نماید مائوئیست بیرون از 

 
 

١٢                  صفحه  اوید ج  شعله      سوم                         دوره سوم شماره
                                                                 

به ) مركزیت كمونیستي مائوئیستي ( ب كمونیست هند پیوستن حز, دستاورد هاي مهم این مبارزه 
  . جنبش انقالبي انترناسیونالیستي است 

پایه هاي عیني و ذهني مساعدي . جنبش بین المللي كمونیستي در حال اعتالي نوین قرار دارد 
" كه پس از نابودي كمونیزم كاذب " مرگ كمونیزم " شعار . براي این اعتالي نوین وجود دارد 

توسط , از سوي امپریالیست هاي غربي به رهبري امپریالیست هاي امریكایي بلند گردید " وي شور
جنبش انقالبي . جنبش بین المللي كمونیستي در حال اعتال به افسانه پوچ و میان تهي مبدل میگردد 

سیزم ـ  خود اعالم كرده است كه باید فرماندهي مارك2000انترناسیونالیستي در بیانیه اول ماه مي 
اینك یكبار دیگر شعار معروف مانیفیست حزب . لنینیزم ـ مائوئیزم  بر انقالب جهاني تثبیت گردد 

                                :كمونیست در چهار گوشه جهان به اهتزاز در آمده و طنین جهاني مي یابد 

آنها آشكارا اعالم مي . زند كمونیست ها عار دارند كه مقاصد و نظریات خویش را پنهان سا     " 
وصول به هدف , كنند كه تنها از طریق واژگون ساختن كلیت نظام اجتماعي موجود از راه قهر 

پرولتاریا . بگزار طبقات حاكمه در مقابل انقالب كمونیستي بر خود بلرزند . هاي شان میسر است 
نها جهاني براي فتح در پیش رو آ. چیزي از دست نخواهند داد , در این میان جز رنجیر هاي شان 

                                                                                                                 . " دارند 

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                                                                                               )  7( بقیه از صفحه 

سهم كمونیست هاي هر كشور براي اداي وظایف انترناسیونالیستي شان قبل از همه عبارت  ((    
   اجتماعي كشور هاي شان بر پایه تحلیل درست طبقاتي - از تجزیه و تحلیل درست اوضاع سیاسي 

.    مائوئیزم میباشد -  لنینیزم  - بي پرولتري با اتكا به اصول عام ماركسیزم و پیشبرد مبارزه انقال
كمونیست هاي تمامي كشور ها وظیفه دارند با پیشبرد وظایف انقالبي و به پیروزي رساندن 

كشور هاي خود را به پایگاه هاي نیرومندي , انقالبات دموكراتیك نوین و انقالبات سوسیالیستي 
آنها فقط به این صورت مي توانند از در غلطیدن به . قالب جهاني تبدیل نمایند براي پیشبرد ان

 . ناسیونالیزم و یا فروگزاري وظیفه پیشبرد مبارزه براي انقالب در كشور خود شان احتراز جویند
  قدر مسلم است كه در شرایط فعلي افغانستان كه كشور تحت اشغال قوت هاي امپریالیستي )) 

متحدین شان قرار دارد و اشغالگران رژیم پوشالي و دست نشانده شان را پرورش مي امریكایي و 
انقالب دموكراتیك نوین باید از مرحله مقاومت ملي مردمي و انقالبي ضد اشغالگران و , دهند 

, این امر بدین معني است كه در مرحله فعلي انقالب دموكراتیك نوین . خائنین ملي عبور نماید 
انقالب نسبت به وظیفه دموكراتیك انقالب مهم تر و برجسته تر شده و به وظیفه عمده وظیفه ملي 

البته این حالت به این معني نیست كه وظیفه دموكراتیك انقالب كال بزرگي و . مبدل گردیده است 
                                                                                                  اهمیت خود را از     

   )     19(    بقیه در صفحه 
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  و احزاب شامل درها سازمان
  انقالبي انرتناسیونالیسيتجنبش

  
در دومین كنفرانس بین المللي احزاب و سازمان هاي ماركسیست , جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 

نمایندگان و .  تشكیل گردید 1984در سال , ) مائوئیست (   مائوتسه دون اندیشه -   لنینیست -
در ) ست مائوئی( حزب و سازمان ماركسیست   لنینیست  مائوتسه دون اندیشه ) هفده  ( 17ناظرین 

را به )) بیانیه جنبش انقالبي انترناسیونالیستي (( این كنفرانس . این كنفرانس شركت جسته بودند 
مشمولین دومین . را اعالم نمود )) جنبش ((  موجودیت 1984تصویب رساند و دراول ماه مي سال 

مائوئیست ( دیشه  مائوتسه دون ان- لنینیست -كنفرانس بین المللي سازمان ها و احزاب ماركسیست 
  :عبارت بودند از , یعني موسسین جنبش انقالبي انترناسیونالیستي ) 
  )جمهوري دومینیكن ( اتحادیه كمونیستي انقالبي  ) :  1 
  ) سربداران ( اتحادیه كمونیست هاي ایران  ) :  2
  ) ایتالیا (   لنینیست -سازمان كمونیستي پر ولتاریائي ماركسیست  ) :  3
  )   لنینیست -ماركسیت ( زب كمونیست تركیه ح ) :  4
  حزب كمونیست پیرو  ) :  5
  حزب كمونیست انقالبي امریكا ) :  6
  كمیته منطقوي مائوتسه دون)  لنینست -ماركسیست ( حزب كمونیست كولمبیا  ) :   7
  حزب كمونیست سیلون  ) :   8
  ) مشعل ( حزب كمونیست نیپال  ) :   9

  ست انقالبي هند حزب كمونی ) :   10
  ) ایتالیا (  پروپ -كلكتیو كمونیستي آژیت  ) :   11
  )  لنینیست -ماركسیست ( كمیته مركزي بازسازي حزب كمونیست هند  ) :  12
  گروه درفش سرخ نیو زیلند  ) :  13
  )انگلستان ( گروه كمونیستي ناتینگهام  ) :  14
   )انگلستان ( گروه كمونیستي استاكپورت  ) :  15
  ) كولمبیا ( گروه كمونیستي انقالبي  ) :   16
  )    هائیتي ( گروه انترناسیونال انقالبي  ) :  17
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, جنبش انقالبي انترناسیونالیستي در طول بیست سال گذشته حیات مبارزاتي اش تركیب اعضاي 

,  مائوئیست - لنینیست -آن احزاب و سازمان هاي ماركسیست . تغییرات زیادي حاصل نموده است 
  :عبارت اند از , كه اعضاي فعلي این جنبش را تشكیل مي دهند 

  )مائوئیست ( حزب كمونیست سیلون  ) :  1
  افغانستان ) مائوئیست (   حزب كمونیست  ) :2
  )   لنینیست -ماركسیست ( حزب كمونیست بنگله دیش  ) :  3
  )ناگزالباري ) (   لنینیست -ماركسیست ( حزب كمونیست هند  ) :  4
  )  مائوئیست -  لنینیست -ماركسیست ( حزب كمونیست ایران  ) :  5
  ) مائوئیست ( حزب كمونیست نیپال  ) :  6
  حزب كمونیست پیرو ) :   7
  تركیه ) مائوئیست ( حزب كمونیست  ) :  8
  ) هند ( مركزیت كمونیستي  مائوئیستي  ) :  9

  ) ایتالیا ( حزب كمونیست مائوئیست  ) :  10
    لنینیستي تونس -سازمان كمونیستي ماركسیستي  ) :  11
  ) بنگله دیش ( حزب پرولتري پوربابنگاال  ) :  12
  وه كمونیستي انقالبي كولمبیا گر ) :  13
  امریكا , حزب كمونیست انقالبي  ) : 14

   
چنانچه مالحظه مي شود تفاوت میان لیست اعضاي  جنبش انقالبي انترناسبونالیستي  در سال 

. قابل مالحظه است , ))  جنبش (( یعني لیست اعضاي موسس آن و لیست اعضاي فعلي , 1984
  : ایدئولوژیك  سیاسي و تشكیالتي به وجود آمده است این تفاوت در اثر چهار عامل

  .از میان رفتن یكتعداد از سازمان ها و احزاب  ) :  1
  )) .جنبش (( اخراج بعضي از احزاب از   ) :  2
  .تكامل یك تعداد از سازمان ها به حزب و یا تغییر درنام احزاب  ) :  3
  )) .جنبش (( دید به  پیوستن یكتعداد از احزاب و سازمان هاي ج ) :  4

 
:                                             سازمان ها و احزابي كه از بین رفته اند عبارت اند از  ) :1  

                                                  .  جمهوري دومینیكن ( اتحادیه كمونیستي انقالبي ) :    یك 
بحیث عضو جنبش انقالبي انترناسیونالیستي  فعالیت انقالبي داشت و بعد از این سازمان تقریبا یك دهه 

                     .     حذف گردید )) جنبش ((  از لیست اعضاي 1994نام این سازمان در سال . میان رفت 
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                           ) :      ایتالیا (   لنینیست -سازمان كمونیستي پرولتاریائي ماركسیست ) :  دو 

 از میان رفت و 1990این سازمان تا اواخر دهه هشتاد قرن گذشته فعالیت داشت و در حدود سال
                                              .   حذف گردید )) جنبش (( ل از لیست اعضاي در همان سا

:            كمیته منطقوي مائوتسه دون , )  لینینست - ماركسیست ( حزب كمونیست كولمبیا ) :  سه 
 از لیست 1990 فعالیت داشت و بعد از آن از میان رفت و در سال 1990  این تشكل تا حوالي سال 

                                   .                                        حذف گردید )) جنبش (( اعضاي 
تقریبا یك دهه )    لنینیست -ماركسیست ( كمیته مركزي بازسازي حزب كمونیست هند ) :  چهار 

 تشكل رسما توسط رهبري اش این. به عنوان عضوجنبش انقالبي انترناسیونالیستي فعالیت داشت 
                   .                  ازلیست اعضاي جنبش حذف گردید 1994منحل گردید و در سال 

         :                                                                  گروه درفش سرخ نیوزیلند ) :  پنج 
ود ادامه داد و با از میان رفتن آن در همین سال از لیست  به موجودیت خ1995این گروه تا سال 

            .                                                                          اعضاي جنبش حذف گردید 
                      ) :                                     انگلستان ( گروه كمونیستي ناتینگهام ) :  شش 
              ) :                                          انگلستان ( گروه كمونیستي استاكپورت ) :  هفت 

.  در جنبش انقالبي انترناسیونالیستي عضویت داشتند 1986این دو گروه هر یك جدا گانه تا سال 
        . را تشكیل دادند )) البي انگلستان دسته انترناسیونال انق((  با هم اتحاد كرده و 1986در سال 

 بمثابه عضو جنبش فعالیت داشت و با از بین 1990تا سال ... )) دسته انترناسیونال انقالبي ((   
               .                                            رفتنش در همین سال از لیست اعضاحذف گردید 

                     :                                         ال انقالبي هائیتي گروه انترناسیون) :  هشت 
 اعضاي   لیستهمین سال از ادامه یافت وبا از بین رفتن آن در2000ن گروه تا سال موجودیت ای

                         .                                                                          جنبش حذف گردید 
                                   

:                                  احزابي كه از جنبش انقالبي انترناسیونالیستي اخراج گردیده اند  ) :  2  
                                                                           :  حزب كمونیست انقالبي هند ) :  یك 

در پنجاب )) چریك هاي خالستان ((  این حزب در اواخر دهه هشتاد گذشته در جریان مبارزه علیه 
این همكاري با پولیس دولتي هند مبتني بر این . در همكاري با پولیس دولت هند قرار گرفت , هند 

 ارتجاعي انقالب محسوب مي تحلیل نا درست بود كه گویا بنیاد گرائي مذهبي سیك خطرناكترین دشمن
كمیت . دشمني كه در مبارزه علیه آن میتوان حتي با پولیس دولتي هند نیز همكاري نمود , گردد 

        سیاسي-مبارزه خطي كل جنبش علیه این انحراف ایدئولوژیك , جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 
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اما حزب مذكور نه تنها . را پیش برد , مبتني بر شناخت و تعیین نادرست دشمن عمده در هند بود 
كاري هایش را بلكه حتي در سطح نظامي نیز هم, برانحراف ایدئولوژیك  سیاسي اش پافشاري كرد 
تقریبا دو سال علیه )) جنبش (( مبارزه خطي . با پولیس دولتي بطور روز افزون كسترش داد 

وقتي مسلم گردید كه مبارزه خطي در بازداشتن این . انحراف نظري و عملي این حزب ادامه یافت 
به اقدام , ناگزیر گردید )) جنبش (( , حزب از مسیر انحرافي و تسلیم طلبانه بي نتیحه است 

به اتفاق آراي كمیته جنبش انقالبي , حزب كمونیست انقالبي هند . تشكیالتي متوسل گردد 
این .   از این جنبش اخراج گردید 1989در سال )) جنبش (( انترناسیونالیستي و تمامي اعضاي 

عد به تدریج در مسیر نابودي قرار گرفت و طي چند سال ب)) جنبش (( حزب بعد از اخراج از 
) :                          مشعل ( حزب كمونیست نیپال ) :  دو .   موجودیت خود را از دست داد   

یگانه عضو جنبش انقالبي انترناسیونالیستي بود كه موضعگیري ) مشعل (   حزب كمونیست نیپال 
  مائوئیزم به -  لنینیسم -رسمي كل جنبش انقالبي انترناسیونالیستي را مبني بر پذیرش ماركسیزم 

نپذیرفت و از اواخر ,   اندیشه مائوتسه دون -   لنینیزم -بجاي ماركسیزم , عنوان ایدئولوژي رهنما 
 , 1996موقعیكه در سال . قرار گرفت )) جنبش ((  به بعد بطور روز افزوني علیه كل 1993سال 

ست حزب كمونی, دید آغاز گر, ) مائوئیست ( توسط حزب كمونیست نیپال , جنگ خلق در نیپال 
مائوئیست  (علني علیه جنگ خلق آغاز شده و حزب كمونیست نیپالبطور آشكارا و) مشعل ( نیپال 

كه بالفاصله بعد از آغاز جنگ , و همچنان كل جنبش انقالبي انترناسیونالیستي و كمیته جنبش ) 
رناسیونالیستي مبارزه كمیته جنبش انقالبي انت. قرار گرفت , خلق از آن حمایت به عمل آوردند 

را سازماندهي و هدایت كرد كه )) مشعل (( علیه این تسلیم طلبي )) جنبش (( خطي دروني كل 
اما این مبارزه خطي دروني علیه تسلیم طلبي حزب مذكور در . نقریبا دو سال دوام نمود 

ردید به اقدام ناگزیر گ)) جنبش (( بازداشتنش از مسیر تسلیم طلبانه بي نتیجه ماند و عاقبت 
 به اتفاق 1998در سال ) مشعل ( حزب كمونیست نیپال .  تشكیالتي علیه حزب مذكور دست بزند 

اخراج گردید )) جنبش (( از, یستي و تمامي اعضاي دیگر آن آراي كمیته جنبش انقالبي انترناسیونال
ها و احزاب قبلي عضو احزابي كه نتیجه تكامل ایدئولوژیك   سیاسي و تشكیالتي سازمان  ) :  3  

                                                            :        جنبش انقالبي انترناسیونالیستي هستند 
) :                               مائوئیست -  لنینیست -ماركسیست ( حزب كمونیست ایران ) :    یك   

نتیجه تكامل ایدئولوژیك )   مائوئیست -   لنینست - ماركسیست (  تشكیل حزب كمونیست ایران 
اتحادیه كمونیست (( سیاسي  و تشكیالتي كل جنبش مائوئیستي ایران و بطور عمده نتیجه تكامل 

نقش عمده )  )) سربداران ( اتحادیه كمونیست هاي ایران . (( است )  )) سربداران ( هاي ایران 
در اول ماه )   م  -  ل  - م ( حزب كمونیست ایران . د در تشكیل حزب كمونیست ایر ان بازي نمو

محسوب  برنامه و اساسنامه این حزب از جمله اسناد معتبر جنبش ما.   تشكیل گردید 2001 مي 
                                                                                                              . مي گردند 
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:                             ئیست ایتالیا حزب كمونیست مائو) :  دو     
نام این . به سازمان كمونیستي كارگر سرخ تكامل كرد , ) ایتالیا (  پروپ -  كلكتیو كمونیستي آژیت 

 -گردیده و نام كلكتیو كمونیستي آژیت )) جنبش ((  شامل لیست اعضاي 1991سازمان در سال 
  -ي كارگر سرخ در جریان یك مبارزه ایدئولوژیك سازمان كمونیست. پروپ از آن حذف گردید 

سیاسي و تشكیالتي چند ساله و جذب دسته ها و عناصري از سایر بخش هاي جنبش مائوئیستي 
حزب كمونیست . توانست بطرف تشكیل حزب كمونیست مائوئیست ایتالیا گام بردارد , ایتالیا 

        .            و موجودیتش را اعالم نمود  تشكیل گردید ه2000مائوئیست ایتالیا در اول ماه مي 
                                                                                               

                                                            :   تركیه ) مائوئیست ( حزب كمونیست ) :   سه 
این انحراف . یستي تركیه سال ها در اثر ابتال به گرایشات نیمه خوجه یي رنج مي برد  جنبش مائوئ

یك عامل مهم پراگندگي این جنبش , نقش این جنبش را در مبارزات انقالبي تركیه ضربه مي زد ,  
به شمار مي رفت و موقعیتش را دركل مبارزات جنبش انقالبي انترناسیونالیستي متضرر مي 

رزات خطي مهمي در سطح كل جنبش انقالبي انترناسیونالیستي تحت هدایت كمیته این مبا. ساخت 
با پذیرش . غلبه حاصل گردد , ولو به صورت نسبي , جنبش مورد ضرورت بود تا بر این انحراف 

 -ماركسیست ( حزب كمونیست تركیه ((   مائوئیزم توسط بخش مهمي از - لنینزم -ماركسیزم 
را ) تركیه ) مائوئیست ( حزب كمونیست (( كه تغییر نام به  , 2003 ماه مي در اول)  لنینیست 

              حزب كمونیست تركیه(( بخش دیگري از . این پیروزي نسبي بدست آمد ,  درپي داشت 
.  پذیرفته بود  مائوئیزم  را-  لنینیزم -قبال ماركسیزم ) مركز مائوئیستي ) (  لنینست - ماركسیست ( 

بخش سوم كه هنوز روي . ن این دو بخش براي تامین وحدت در میان شان مبارزه مي نمایند اكنو
          .    عضویت ندارد )) جنبش (( عمال دیگر در,  نیمه خوجه اي پافشاري مي نمایدانحرافات

                                                                                       
:   احزاب و سازمان هائیكه بعد از تشكیل جنبش انقالبي انترناسیونالیستي به آن پیوسته اند  ) :  4

         :                                         لنینستي تونس -سازمان كمونیستي  ماركسیستي ) :  یك 
 در لیست اعضاي جنبش 1990این سازمان در اواخر دهه هشتاد گذشته تشكیل گردید ه و در سال 

           .                                                               انقالبي انترناسیونالیستي شامل گردید 
        ) :                                     ماركسیست  لنینست ( حزب كمونیست بنگله دیش ) :  دو 

      .                  ت جنبش انقالبي انترناسیونالیستي در آمد  به عضوی1985این حزب در سال 
:                                                                            حزب پرولتري پوربابنگال ) :  سه 

. به عضویت جنبش  انقالبي انترناسیونالیستي در آمد 1985این حزب نیز درسال   
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                                                         ) :        مائوئیست ( حزب كمونیست نیپال ) :  چهار 
 در لیست اعضاي جنبش انقالبي 1994در سال ) مركزاتحاد ( نیپال  حزب كمونیست 

تغییرنام داد و ) مائوئیست ( این حزب بعدا به حزب كمونیست نیپال . انترناسیونالیستي شامل گردید 
              حزب كمونیست نیپال . شناخته مي شود )) جنبش (( از آن پس به همین نام بمثابه عضو 

 جنگ خلق در نیپال را شروع كرد ه و طي هشت سال گذشته موفقانه 1996در سال ) مائوئیست (  
        .یپال قرار دارد این حزب اكنون در آستانه تصرف قدرت سرتاسري در ن. به پیش برده است 

) :                        ناگزالباري  ) (       لنینیست -ماركسیست ( حزب كمونیست هند ) :   پنج   
گروپ ها و عناصر , )   لنینیست -ماركسیست ( عد از انحالل كمیته مركزي حزب كمونیست هند  ب

متعهد باقي مانده ازآن براي چندین سال به مبارزه شان براي متشكل شدن دوباره ادامه دادند و سر 
 را )ناگزالباري ) (   لنینیست - ماركسیست (   حزب كمونیست هند 2001انجام موفق شدند در سال 

 2002این حزب عضویت جنبش انقالبي انترناسیونالیستي را حاصل نموده و در سال . تشكیل دهند 
                                                                         .   در لیست اعضاي جنبش شامل گردید 

                                                       :         مركزیت كمونیستي  مائوئیستي هند ) :  شش 
مبارزه مسلحانه و جنگ خلق درآن ,     این حزب از سال ها به اینطرف در بخش مهمي ازهند   

یك , كمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي  طي سال ها ارتباط با این حزب . كشور را پیش مي برد 
این مبارزه منجر به . صولي با این حزب را رهبري  نمود مبارزه ایدئولوژیك    سیاسي سازنده و ا

این گردید كه مواضع این حزب با مواضع جنبش انقالبي انترناسیونالیستي بصورت اصولي بهم 
این حزب . نزدیك شده و سرانجا م حزب مذكور به عضویت جنبش انقالبي انترناسیونالیستي درآید 

                          . بي انترناسیونالیستي شامل گردید در لیست اعضاي جنبش انقال2002در سال 
:                                                       افغانستان ) مائوئیست ( حزب كمونیست ) :   هفت   

عضویت جنبش انقالبي  , 1990سازمان كمونیست هاي انقالبي افغانستان در سال         
 , 1991بعد از تشكیل حزب كمونیست افغانستان در سال . ا حاصل نمود انترناسیونالیستي ر

.  به آن تعلق داشت 2004عضویت جنبش انقالبي انترناسیونالیستي از این سال تا اول ماه مي سال 
افغانستان درحزب )   مائوئیستي - لنینیستي -ماركسیستي ( با تامین وحدت جنبش كمونیستي 

 , 2004بعد از اول ماه مي , افغانستان ) مائوئیست ( ب كمونیست كمونیست واحد و تشكیل حز
.                                     به ان تعلق گرفته است , عضویت جنبش انقالبي انترناسیونالیستي   

تشكالت دیگري نیز در كشور هاي مختلف , عالوه از اعضاي جنبش انقالبي انترناسیونالیستي      
كه براي ایجاد احزاب پیشآهنگ مائوئیستي مبارزه مینمایند و داوطلب عضویت در وحود دارند 
                                                                                                           .جنبش هستند 
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اعضایش در   انترناسیونالیستي از لحاظ تركیببه این ترتیب تكامل تشكیالتي جنبش انقالبي
                                                                     .     عین حال با ضایعاتي نیز همراه بوده است 

دو, گروه  ) 4( شامل چهار , عضو  ) 10( ده , ))جنبش (( عضو موسس  ) 17(  از جمله هفده 
,     اند اخراج گردیده )) جنبش (( حزب یا ازبین رفته اند و یا از  ) 4( سازمان و چهار  ) 2( 

تكامل  نتیجه  حزب یا در ) 9( زمان و نه سا ) 1( یك ,  )) جنبش (( از جمله چهارده عضوفعلي 
به وجود آمده اند و یا )) جنبش (( ایدئولوژیك  سیاسي  و تشكیالتي سازمان هاي ماقبل حزبي عضو 

                                                                                               .   جدیدا به آن پیوسته اند 
چهار, گروه  ) 5( شامل پنج , ه این ترتیب اعضاي موسس جنبش انقالبي انترناسیونالیستي   ب   
یك, گروه  ) 1( شامل یك )) جنبش (( اعضاي امروزي . حزب بود  ) 8( سازمان و هشت  ) 4( 

                                                       .              حزب است  ) 12( سازمان و دوازده  ) 1( 
   عالوتا تعداد نسبتا زیادي از گروه ها و سازمان هاي داوطلب عضویت در جنبش انقالبي 

در كشور هاي مختلف را )) جنبش (( به نحوي حضور تشكیالتي , به نوبه خود , انترناسیونالیستي  
.                          وجود نداشت تقریبا ))  جنبش (( امري كه در ابتداي تشكیل , نمایندگي مي كنند   

  این حالت نشان مي دهد كه جنبش انقالبي انترناسیونالیستي در مجموع از لحاظ  
این تكامل هم استحكام تشكیالتي . تشكیالتي بمراتب متكامل تر از زمان تاسیس خود گردیده است 

ي در عین حال بصورت مشخص این تكامل تشكیالت. و هم گسترش تشكیالتي را در بر مي گیرد 
                                                                .اكثریت اعضاي جنبش را نیز در بر مي گیرد 

                                                                                        
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  )                                                                                         12( بقیه از صفحه 
بلكه به این معني است كه این وظیفه به عنوان یكي از دو وظیفه , داده است دست     

ملي مردمي ت و ضروریات مقاومت در شرایط فعلي تابع الزاما, اصلي انقالب دموكراتیك نوین  
به این معني است كه مسئولیت مبارزاتي عمده , عمده بودن وظیفه ملي انقالب .و انقالبي است 

ما از . شكل مبارزه ملي ضد اشغالگران و خائنین ملي را بخود گرفته است , انترناسیونالیستي ما 
نكته مركزي این . شركت مي كنیم , موضع پرولتاریا و همچنان موضع دهقانان در مبارزه ملي 

مبارزات آزادیبخش ملي ضد امپریالیستي ,  است  كه در عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتري  
به مولفه اي از انقالب جهاني پرولتري مبدل گردیده  است و كمونیست , ملل تحت ستم امپریالیزم 

ما مبارزه ملي را در خدمت .  یكنند  ها این مبارزات را بخشي از انقالب جهاني پرولتري تلقي م
به انقالب جهاني پیش میبریم و این مبارزه مبتني بر انترناسیونالیزم پرولتري است و نه 

                                                                                                                       .ناسیونالیزم
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انقالبي  جنبش  پایه یياسنادمومي و كنفرانس ها و نشست هاي ع
لیستيانترناسیونا  

 
      مائوتسه دون اندیشه-یست   لنین- كنفرانس بین المللي احزاب و سازمان هاي ماركسیست  : ) 1

                                                                                              :      1964درسال  
 مائوتسه دون -   لنینیست -حزب و سازمان ماركسیست  ) 17(  این كنفرانس به شركت هفده  

, جنبش انقالبي انترناسیونالیستي را تشكیل داد , ین كنفرانس از آنجائیكه ا. برگزارگردید  اندیشه
.                                                           محسوب مي گردد )) جنبش (( كنفرانس موسس   

)) بیانیه جنبش انقالبي انترناسیونالیستي (( ,   سند پایه اي كه در این كنفرانس به تصویب رسید  
.                                    محسوب مي گردد )) جنبش (( هنوز هم پایه یي ترین سند است كه   

بیانیه جنبش انقالبي انترناسیونالیستي تا حال به بیشتر از بیست زبان انتشار یافته است كه عبارت   
, )  و چاپ امریكا  نسخه چاپ هند2( انگلیسي , دنماركي , كرئول , چیني , بنگالي , عربي : اند از 

, ماالیاالم , كردي , كان نادا , جاپاني , ایتالوي , هندي , گوجراتي , آلماني , فرانسوي , فارسي 
چاپ . تامیلي و تركي , )اسپانیا و امریكا , پیرو ,  نسخه چاپ كولمبیا 4( هسپانوي , پنجابي , نیپالي 

به زبان هاي انگلیسي و )) ینیزم   مائوئیزم زنده باد ماركسیزم   لن(( جدید برنامه یكجا با سند 
                                                                                   هسپانوي چاپ شده است           

                                                                         :   1993نشست گسترده سال   ) :  2
مهم ترین نشست عمومي جنبش انقالبي  , 1984بعد از كنفرانس موسس سال ,  این نشست گسترده  

 مائوئیزم  را توسط - لنینیزم -این نشست پذیرش ماركسیزم . انترناسیونالیستي  به شمار مي رود 
به تصویب رساند و برگزاري موفقیت آمیز آن یك گام كیفي مهم درتكامل )) جنبش (( كل 

, دو سند پایه یي كه در این نشست گسترده به تصویب رسید  . یدئولوژیك جنبش به شمار مي رود ا
)) . در باره اوضاع جهاني (( است و دیگري ))   مائوئیزم -  لنینیزم - زنده باد ماركسیزم (( یكي 

ه حساب مي نبش انقالبي انترناسیونالیستي بجاین دو سند در واقع ضمایم شماره اول و دوم بیانیه 
فارسي , هسپانوي , به زبان هاي انگلیسي ))  مائوئیزم -  لنینیزم -زنده باد ماركسیزم (( سند . آیند 

         .   بنگالي و چند زبان دیگر  منتشر گردیده است , نیپالي , هندي , آلماني , ایتالوي , تركي , 
                                                                           

                                                        :   2000نشست گسترده سال )  :     3
 گسترده سال بعد از نشست)) نشست گسترده جنبش (( دومین ,   این نشست گسترده 

جهاني وحدت عمومي جنبش در موردتعیین تضاد عمده و روند عمده , این نشست.  است 1993
                                                                                                                  ورا تامین نمود 
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  سیاسي  جنبش  ما محسوب مي گردد    -تدویر موفقانه آن گام كیفي دیگري درتكامل ایدئولوژیك 
قرن جنگ , قرن بیست و یك : (( سند پایه یي ایكه دراین نشست به تصویب رسید عبارت است از 

ت ستم در این سند تضاد میان خلق ها و ملل تح)) . خلق ها و حركت بسوي سوسیالیزم و كمونیزم 
و قدرت هاي امپریالیستي به عنوان تضاد عمده جهاني و روند انقالب بمثابه روند عمده جهاني 

  لنینیست -وظایف انقالبي آینده ماركسیست , همچنان در این سند . مورد پذیرش قرار گرفته است 
یستي و انقالب دموكراتیك نوین و انقالب سوسیال,   مائوئیست ها براي برپایي جنگ خلق ها -

این سند نیز یكي از . حركت بطرف كمونیزم به روشني و قاطعیت مشخص و معین گردیده است 
  .سوب مي گردد یعني ضمیمه شماره سوم مح)) بیانیه جنبش انقالبي انترناسیونالیستي (( ضمایم 

انیه ضمایم بی  , 2000 و 1993مفهوم اینكه اسناد پایه یي تصویب شده در نشست هاي گسترده سال 
, این است كه مواضع جدید مطرح شده در این اسناد , جنبش انقالبي انترناسیونالیستي هستند 

در موارد مربوطه گردیده است و مواضع قبلي دیگر مواضع )) جنبش (( جاگزین مواضع قبلي 
 -زنده باد ماركسیزم (( پس از تصویب سند . محسوب نمي گردد )) جنبش (( رسمي امروزي 

  -   لنینیزم -ماركسیزم (( دیگر فرمولبندي  , 1993در نشست گسترده سال )) مائوئیزم =  لنینیزم 
در جنبش انقالبي انترناسیونالیستي رسمیت )) بیانیه (( یعني فرمولبندي ))   اندیشه مائوتسه دون 

قرن جنگ خلق ها و حركت به سوي , قرن بیست و یك (( همچنان پس از تصویب سند . ندارد 
درمورد تضاد )) جنبش (( موضع رسمي  , 2000در نشست گسترده سال )) یالیزم و كمونیزم سوس

عمده و روند عمده جهاني این است كه تضاد میان خلق ها و ملل تحت ستم و قدرت هاي 
برین . روند عمده در جهان است , تضاد عمده جهاني است و همچنان روند انقالب , امپریالیستي 

)) در باره اوضاع جهاني (( و همچنان سند )) بیانیه جنبش ((  نسبتا نا روشنمبنا دیگر مواضع
         دراین مورد رسمیت نداشته و دیگر موضع , 1993یعني سند مصوب نشست گسترده سال 

                                                                                  .    محسوب نمیگردد )) جنبش (( 
                                                           

  انرتناسیونالیسيتانقالبي جنبش كمیته
 

این . محسوب مي گردد )) جنبش (( كمیته رهبري كننده , كمیته حنبش انقالبي انترناسیونالیستي 
یعني دومین كنفرانس بین المللي احزاب و سازمان هاي )) جاا (( كمیته در كنفرانس موسس 

در بیانیه جنبش انقالبي . تشكیل  گردید ,   مائوتسه دون اندیشه -  لنینیست -ماركسیست 
باید , یك مركز سیاسي جنیني , یك كمیته موقت :   (( ... یونالیستي در اینمورد آمده است انترناس

          ایدئولوژیك و تشكیالتي كمونیست ها, تشكیل شود كه مجموعه پروسه ارتقاء وحدت سیاسي 
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. ))  یس پیشنهادي براي خط مشي عمومي جنبش كمونیستي راهدایت نماید منجمله تهیه پیش نو
یكي از پیش شرط هاي اساسي , دست یافتن به خط مشي عمومي جنبش بین المللي كمونیستي 

نبش انقالبي انترناسیونالیستي در اینمورد در بیانیه ج. ایجاد انترناسیونال نوین كمونیستي است 
                                                                                            : گفته مي شود 

, پرولتاریاي بین المللي باید وظیفه ایجاد تشكیالت خویش , در گرهگاه كنوني تاریخ جهان   (( 
ماركسیزم  (  اندیشه مائوتسه دون-  لنینیزم -وع جدید متكي بر ماركسیزم یعني یك انترناسیونال ن

پروسه ایجاد . ... و گسترش تجارب ارزشمند گذشته را به دوش گیرد )   مائوئیزم -  لنینیزم -
مهم ترین وظیفه اي كه در این رابطه در برابر . چنین تشكیالتي احتماال دراز مدت خواهد بود 

دست یافتن , قرار مي گیرد )   مائوئیست ها -  لنینیست -ماركسیست ( یست ها   لنین-ماركسیست 
به خط مشي عمومي و یك شكل صحیح و زنده تشكیالتي منطبق بر واقعیات پیچیده جهان كنوني و 

                                                                           . )) مصاف طلبي هاي آن است 

رهبري مبارزه كل جنبش براي تهیه پیش نویس پیشنهادي براي خط مشي ,   به این ترتیب    
كمیته جنبش انقالبي (( وظیفه و مسئولیت كلیدي دراز مدت , جنبش بین المللي كمونیستي 

اینكه كل جنبش انقالبي انترناسیونالیستي و بطور مشخص . را تشكیل مي دهد )) انترناسیونالیستي 
, ن تا چه حدي توانسته است طي سال هاي گذشته در این مسیر گام هائي بردارد كمیته آ

اما یك موضوع مسلم و مشخص است . موضوعي است كه باید با دقت و اصولیت جمعبندي گردد 
كمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي از طریق اجراء و پیشبرد وظایف و مسئولیت هاي كوتاه . 

در كلیت خود )) جنبش (( گام هاي معیني دراین جهت برداشته است و , مدت و میان مدت خود 
نیز با پیشبرد مبارزات پرولتري انقالبي در سطح جهاني و در نتیجه متكامل شدن ایدئولوژیك   

وظایف و مسئولیت هاي كوتاه مدت . درین مسیر گام برداشته است , سیاسي و تشكیالتي بیشتر آن 
كه اجرا و پیشبرد آنها در خدمت اجراي )) نبش انقالبي انترناسیونالیستي كمیته ج(( و میان مدت 

وظیفه دراز مدت آن یعني رهبري تدوین پیش نویس پیشنهادي حط مشي جنبش بین المللي 
                                                                       عبارت اند از, كمونیستي قرار دارد 

                                     :مباحثات خطي درون جنبش هدایت مبارزات و :   ! )    

                                       : رهبري پیشبرد كارزار هاي مبارزاتي مشترك  ) :  2
                    )) :  براي فتح جهاني(( انتشار مجله انترناسیونالیستي ) :   3

  موجود  و تقویت احزابمائوئیست -   لنینیست-به تشكیل احزاب ماركسیست كمك ) :  4 
)) كمیته  ((  بنام, المیه هاي ضروري  اع سائرانتشار اعالمیه هاي اول ماه مي و ) : 5         

                            .     )) جنبش(( راي كل شعار هاي مشترك مبارزاتي این روز ب و تعیین , 
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در رابطه با نیروهاي سیاسي بیرون )) جنبش ((  مسئولیت سحنگویي و نمایندگي از تقبل :    )6
                                                                 )) .                          جنبش (( از 

كمیته ,  فوق الذكر مبارزاتي هاي مسئولیت و موفقانه وظایف و  مداوم و پیشبرد نسبتا اجراء    
بخوبي پرورش ))  جنیني رهبري كننده سیاسيمركز (( جنبش انقالبي انترناسیونالیستي را بمثابه 

در جهت اجراي موفقانه ))  رهبري كننده جنینيمركز سیاسي (( ل بیشتر این تكام. داده است 
مسئولیتي است كه بر دوش كل جنبش انقالبي  , آنوظیفه دراز مدت و سائر وظایف  

 پیشبرد باتا , سنگیني مي نماید )) كمیته (( یكایك اعضاي آن و بخصوص خود  , انترناسیونالیستي
ما را بسوي ایجاد )) جنبش  (( پیشروي كل, ر مبارزات شان در آینده هر چه اصولي تر و موفقانه ت

.                                                                 قاطعیت و سرعت بخشند , انترناسیونال نوین كمونیستي   

                                                             

))جهاني براي فتح ((  املللي بني جمله  
 
 

به مثابه یكي از , در مورد انتشار یك مجله بین المللي )) بیانیه جنبش انقالبي انترناسیونالیستي (( 
                   :        مي گوید )) جنبش (( در جهت تحقق وظایف عالي تر , گام هاي نخستین 

وسیله اي حیاتي در بازسازي جنبش بین المللي یك مجله بین المللي به مثابه  )  :   1((         
این مجله در عین حال باید هم یك ارگان تحلیل و نقد سیاسي باشد و . كمونیستي باید منتشر شود 

این مجله باید به حد اكثر زبان هاي . هم تریبوني براي مباحثه بر سر مسایل جنبش بین المللي 
و سایر )   مائوئیست -(  لنینیست -اب ماركسیست ممكن ترجمه شده و وسیعا در میان صفوف احز

باید منظما با آن )   مائوئیست -(  لنینیست -احزاب ماركسیست .  پخش شود , نیرو هاي انقالبي 
             . ))           كنند , مكاتبه داشته و در زمینه ارائه مقاالت و انتقادات  سهم خود را ادا 

                      
شماره ازان منتشر  ) 30( است كه تا كنون سي )) جهاني براي فتح  ((  , این مجله بین المللي   

فارسي , ازابتدا تا حال  بصورت منظم به زبان هاي انگلیسي )) جهاني براي فتح .  (( شده است 
نگالي نیز نیپالي و ب, این مجله در این اواخر به زبان هاي هندي . و هسپانوي  انتشار یافته است  

صد ها میلیون نفر به .  انتشارمجله به این زبان ها بسیار مهم و حیاتي است . منتشر مي شود 
میلیون ها نفر درمناطق . زبان هندي و بیش از صد میلیون نفر به زبان بنگالي تكلم مي نمایند 

عالوتا . دا نمایند آزاد شده نیپال بسر مي برند كه همه مى توانند آزادانه به این مجله دسترسي پی
                                                                        مقاالت برگزیده مجله به زبان هاي 
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            .                              ایتالوي و سائر زبان ها نیز منتشر میگردد , تركي  , آلماني
اعالمیه ها و , )) كمیته جنبش (( اعالمیه ها و سایر اسناد قابل انتشار , )) جهاني براي فتح (( 

این . ي نماید را نشر م)) جنبش (( اسناد مهم اعضاي جنبش و همچنان مباحثات قابل انتشار در 
تا حال خدمات قابل قدري براي )) جنبش انقالبي انترناسیونالیستي (( مجله بمثابه ارگان نشراتي 

  بیشتر از پیش از لحاظ -  و باید -مي تواند )) جهاني براي فتح . (( انجام داده است )) جنبش (( 
تحقق این .  كوتاه ترگردد كیفیت بهبود یابد و فاصله زماني میان شماره هاي مختلف ان كمتر و

در عین . با این مجله است )) جنبش (( امر مستلزم همكاري فعال تر و جدي تر همه اعضاي 
تا , به زبان هاي بیشتري انتشار یابند, یا حد اقل مقاالت منتخب آن , حال الزم است این مجله 

.             نمایندانقالبیون و توده هاي عالقمند بیشتري در جهان به آن دسترسي پیدا 
                                                         
                                                         
                                     

  خطي مهممبارزات
 در

  انقالبي انرتناسیونالیسيت جنبش  
 
 

این اصل مهم مبارزاتي .   مائوئیستي است -  لنینیستي -تي مبارزه دو خط یك اصل مهم ماركسیس
هم براي یك حزب و یا سازمان در یك كشور مصداق دارد و هم براي یك تشكیالت و جنبش بین 

جنبشي است  كه در راه تشكیل انترناسیول نوین , جنبش انقالبي انترناسیونالیستي . المللي 
براي پیشروي موفقانه در این مسیر مبارزاتي تا زمان این جنبش  . كمونیستي گام بر مي دارد 

یك شكل صحیح و زنده تشكیالتي (( و )) جنبش بین المللي كمونیستي (( دستیابي به خط مشي 
براي انترناسیونال نوین )) منطبق بر واقعیات پیچیده جهان كنوني و مصاف طلبي هاي آن 

اصولي بسیاري بر سر اختالفات را در ضرورت دارد تا مبارزات , كمونیستي و  تشكیل آن 
در طول حیات . پیش ببرد , درون خود و همچنان در سطح كل جنبش بین المللي كمونیستي 

مبارزات خطي مهمي در , ساله گذشته  جنبش انقالبي انترناسیونالیستي  ) 20( مبارزاتي بیست 
خود نقش و تاثیرات معین و این جنبش سربلند كرده و به پیش برده شده است كه هریك به نوبه 

 را عمدتا به پیش در كل بجا گزاشته و همچنان اعضاي آن)) جنبش (( مشخصي روي تكامل 
طي بیست سال , مهم ترین مبارزات خطي درون جنبش انقالبي انترناسیونالیستي  .سوق داده است 

                                                                                            عبارت   , گذشته 
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                     :                                                                          بوده اند از   
   

,    مائوئیزم  به عنوان ایدئولوژي رهنما -   لنینیزم- مبارزه بر سر پذیرش ماركسیزم  ) :   1
                                                   :    اندیشه مائوتسه دون -    لنینیزم -بجاي ماركسیزم 

توسط  جنبش انقالبي , نوان ایدئولوژي رهنما به ع,  مائوئیزم - لنینیزم - پذیرش ماركسیزم 
طي بیست سال گذشته محسوب مي )) جنبش (( مهم ترین تكامل ایدئولوژیك , انترناسیونالیستي 

                                                                                                 .       گردد 
 , 1984یعني كنفرانس بین المللي سال , بش انقالبي انترناسیونالیستي  در كنفرانس موسس  جن 

بصورت , به عنوان ایدئولوژي رهنما ,   مائوئیزم -  لنینیزم -هنوز موضوع پذیرش ماركسیزم 
نبش انقالبي جمطرح نبود و بیانیه )) جنبش (( یك مسئله خطي جدي در سطح كل 

در .   اندیشه مائوتسه دون تدوین گردید -  لنینیزم - كسیزم اساسا مبتني بر مار, انترناسیونالیستي 
بكار برده است كه مي )) مائوئیست (( تنها در یك مورد بصورت ضمني  اصطالح )) بیانیه (( 

توان گفت انعكاس ضعیف موضع ایدئولوژیك حزب كمونیست پیرو  است كه قبل از تشكیل جنبش 
  مائوئیزم را به عنوان ایدئولوژي رهنما پذیرفته - لنینیزم  - ماركسیزم , انقالبي انترناسیونالیستي 

                                                                                                 .         بود 
براي چند سال دیگر نیز , حزب كمونیست پیرو ,   بعد از تشكیل جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 

.   و كل جهان باقي ماند )) جنبش ((    مائوئیست  عضو -  لنینیست -یگانه حزب  ماركسیست , 
 یك سند در مورد پذیرش مائوئیزم بجاي 1987       حزب كمونیست انقالبي امریكا در سال 

این سند در پولینوم هشتم . اندیشه مائوتسه دون را بصورت دروني منتشر كرده و به بحث گزاشت 
در (( صورت نهائي بخود گرفته و تحت عنوان  , 1988ته مركزي دوم این حزب در سال كمی

  -سند مذكور كه پذیرش ماركسیزم . به تصویب رسید ))  مائوئیزم -   لنینیزم -مورد ماركسیزم 
,    اندیشه مائوتسه دون  را اعالم و توضیح كرد -   لنینیزم -   مائوئیزم  بجاي ماركسیزم -لنینیزم 

) كارگر انقالبي ( در ارگان نشراتي حزب كمونیست انقالبي امریكا  , 1988در اواسط سال 
                                                                                           .     منتشر گردید 

 1991سپس در سال سازمان كمونیست هاي انقالبي افغانستان و  , 1990 سال    پس از آن در 
از .   مائوئیزم را مورد پذیرش قرار دادند - لنینیزم - ماركسیزم , اتحادیه كمونیست هاي ایران , 

یكي پس از دیگري در مورد , آن پس بود كه سایر اعضاي جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 
در واقع قبل از آنكه .    مائوئیزم  موقفگیري و اعالم موضع كردند -   لنینیزم -پذیرش ماركسیزم 

اكثریت قریب به اتفاق اعضاي جنبش انقالبي ,  برگزار گردد 1993نشست گسترده سال 
.   بودند   مائوئیزم  موضعگیري نموده -   لنینیزم -انترناسیونالیستي در جهت پذیرش ماركسیزم 

)) مائوئیزم  - نیزم  لنی-زنده باد ماركسیزم (( سند  , 1993در سال )) جنبش ((   نشست گسترده   
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  مائوئیزم را به عنوان -   لنینیزم -مورد تصویب قرار داد و به این ترتیب رسما ماركسیزم 
.                                   بش انقالبي انترناسیونالیستي  پذیرفت یولوژي  رهنما ي كل جناید  

سال در درون جنبش انقالبي  ) 9( به این ترتیب این مبارزه خطي مدت تقریبا نه  
    مائوئیزم توسط كل -  لنینیزم -انترناسیونالیستي دوام كرد و در فرجام به پذیرش ماركسیزم 

                                                                                       .  جنبش منجر گردید 
به ویژه تعیین تضاد عمده و , مبارزه بر سر دستیابي به تحلیل یكسان از اوضاع جهاني  ) :  2

                     :                                                                     روند عمده جهاني 
 مائوتسه دون اندیشه در سال -  لنینیست - كنفرانس بین المللي احزاب و سازمان هاي ماركسیست 

       به درستي تضاد اساسي جهاني و تضاد هاي اصلي, ))  ) جاا (( كنفرانس موسس  ( 1984
 نموده و در  بیانیه معین و مشخص, جهاني را كه ریشه در تضاد اساسي جهاني دارند ) بزرگ ( 

اما این كنفرانس قادر نگردید . جنبش انقالبي انترناسیونالیستي  به صراحت درج و توضیح نمود 
با وجودي )) بیانیه . (( تضاد عمده و روند عمده جهاني را به صراحت مشخص و روشن نماید 

اره اول جهاني رده شم) بزرگ ( كه تضاد میان قدرت هاي امپریالیستي را به مثابه تضاد اصلي 
جهاني روي آن تاكید بیشتر به عمل ) بزرگ ( بندي كرده و نسبت به سائر تضاد هاي اصلي 

      همچنان . اما آنرا به صراحت به مثابه تضاد عمده جهاني مشخص نكرده است , آورده است 
عمل آورده و روي روند جنگ جهاني نسبت به روند انقالب جهاني تاكید بیشتر به )) بیانیه (( 

اما علیرغم این . خطر جنگ جهاني را بمثابه یك خطر عاجل مورد توجه جدي قرار داده است 
.  روند جنگ جهاني را به صراحت بمثابه روند عمده جهاني مشخص نكرده است , موضعگیري 

ست كه به این ترتیب مي توان گفت كه  بیانیه جنبش انقالبي انترناسیونالیستي  داراي این گرایش ا
تضاد میان امپریالیست ها را بمثابه تضاد عمده و روند جنگ جهاني را بمثابه روند عمده جهاني 

                              .  اما به صراحت و روشني اینگونه موضعگیري نگرده است , بشناسد 
 ) 9( ه  در شرایطي برگزار گردید كه بیشتر از ن1993در سال )) جنبش ((   نشست گسترده 

. ادامه یافته بود )) جنبش (( سال مبارزه دروني بر سر تعیین تضاد عمده و روند عمده جهاني در 
در این زمان  سوسیال امپریالیزم شوروي و بلوك تحت رهبري اش از میان رفته بود و تضاد 

 دیگر از جانب. میان قدرت هاي امپریالیستي دیگر از حدت و شدت  دهه هشتاد برخوردار نبود 
این یگانه ابرقدرت , توسط امپریالیزم امریكا )) نظم نوین جهاني صد ساله (( با اعالم برقراري 

كه لشكر كشي بین المللي امپریالیستي تحت رهبري امپریالیست , امپریالیستي موجود درجهان 
تضاد میان خلق ها و ملل تحت ستم و قدرت هاي , هاي امریكائي بر خلیج را درپي داشت 

                                            . ر به نظر مي رسید بیشتر از پیش برجسته ت, امپریالیستي 
 موفق نگردید بر سرتعیین تضاد 1993نشست گسترده سال ,  اما علیرغم این اوضاع و احوال 

ست بنام  این نشسند تصویب شده. موقف صریح و روشني اتخاذ نماید , عمده و روند عمده جهاني 
                                                                                                     در باره(( 
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داراي این گرایش است كه تضاد میان خلق ها و ملل تحت ستم را به عنوان  )) اوضاع جهاني
اما در این مورد به صراحت و , تضاد عمده و روند انقالب را به مثابه روند عمده جهاني بداند 

تضاد میان خلق ها و ملل تحت ستم و قدرت هاي , این سند . روشني موضعگیري نكرده است 
شماره اول در رده بندي تضاد هاي جهاني ) بزرگ ( عنوان تضاد اصلي به , امپریالیستي را 

همچنان روند . مورد توجه قرار داده و روي حدت و شدت این تضاد تاكید به عمل آورده است 
از جانب دیگر . انقالب جهاني را نسبت به روند جنگ جهاني مهم ترو برجسته تر دانسته است 

رار داده است كه تضاد میان قدرت هاي امپریالیستي تخفیف این موضوع را نیز مورد پذیرش ق
سند مذكور , اما علیرغم این موضعگیري ها . یافته و خطر جنگ جهاني دور تر شده است 

درمورد تعیین تضاد میان خلق ها و ملل تحت ستم و قدرت هاي امپریالیستي بمثابه تضاد عمده 
                                . صراحت ندارد , اني جهاني و روند انقالب به عنوان روند عمده جه

مباحثه بر سر تعیین تضاد عمده و روند عمده جهاني را بمثابه مهم  , 1993  نشست گسترده سال 
طي سال هاي آینده ,  سیاسي دروني جنبش انقالبي انترناسیونالیستي -ترین موضوع ایدئولوژیك 

ت مبارزاتي ناشي از سر بلند كردن خط اپورتونیستي تسلیم اما بنا به بروز مشكال. تعیین نمود 
كه كمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي قویا مبارزات , طلبانه از درون حزب كمونیست پیرو 

. مبارزه مذكور نتوانست به نحو فشرده و متمركزي پیش برود , خود را روي آن متمركز نمود 
بي انترناسیونالیستي در كلیت خود آماده شده بود كه در جنبش انقال, اما علیرغم این وضعیت 

تضاد میان خلق ها و ملل تحت , رسما بپذیرد كه تضاد عمده جهاني  , 2000نشست گسترده سال 
قرن بیست (( در سند . ستم و قدرت هاي امپریالیستي است و روند عمده جهاني نیز روند انقالب  

كه توسط نشست مذكور به )) وي سوسیالیزم و كمونیزم قرن جنگ خلق ها و حركت به س, و یكم 
در این مورد بصورت صریح و روشن درج گردیده )) جنبش (( موضعگیري , تصویب رسید 

                                                                                                     .    ت اس
ر سر تعیین تضاد عمده و روند عمده جهاني درجنبش انقالبي    به این ترتیب مبارزه ب

در طي مدت شانزده سال به فرجام رسید و به پذیرش  تضاد میان خلق ها و , انترناسیونالیستي 
ملل تحت ستم جهان به عنوان تضاد عمده جهاني و پذیرش روند انقالب به مثابه روند عمده جهاني 

                                                                               .                منجر گردید , 
)) :                                                            وینو (( مبارزه علیه رویزیونیزم  ) :  3  
, )) ي در باره دموكراسي پرولتر(( پیش نویس سندي تحت عنوان  , 1990 در دسممبر سال   

كمیته مركزي بازسازي , منشي كمیته رهبري تشكیالت سراسري , )) وینو . ك (( تحت رهبري 
این سند آشكارا یك سند . منتشر گردید )   لنینیست - ماركسیت ( حزب كمونیست هند , 

رویزیونیستي بود و اصول اساسي ایدئولوژي پرولتري مثل انقالب قهري و دیكتاتوري پرولتاریا 
این سند . را در مقابل آنها قرار مي داد )) دموكراسي پرولتري ((  سوال مي برد و را تحت

                                                                                رویزیونیستي تعهد مبارزاتي
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اعالم میكرد و در پي تعریف مجدد این )) بنیادگرائي ماركسیستي ((  اصول علم انقالب پرولتري را به
                                                                .             اصول بصورت رویزیونیستي بود 

 -  لنینیستي -  سیاسي ماركسیستي -مبارزه ایدئولوژیك , علني و آشكار این خط رویزیونیستي  بروز  
ماركسیست ( كمیته مركزي باز سازي حزب كمونیست هند  ((  مائوئیستي در داخل صفوف تشكیالت 

در مبارزه , جنبش انقالبي انترناسیونالیستي , از جانب دیگر . علیه خود  را دامن زد )  ))    لنینیست 
صدر كمیته مركزي , باب اواكیان  , 1991در خزان سال . علیه این خط رویزیونیستي درگیر گردید 

بیش از هر زماني مي , دموكراسي (( در نوشته اي تحت عنوان , حزب كمونیست انقالبي امریكا 
را به )) سي پرولتري در باره دموكرا(( سند رویزیونیستي )) توانیم و باید بهتر از آن را بدست آوریم 

كمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي بخاطر دامن زدن بیشتر مبارزه ایدئولوژیك   سیاسي . نقد كشید 
جهاني براي فتح به  ) 17( هر دو سند متذكره را در شماره هفده , )) وینو (( علیه خط رویزیونیستي 

                                                                                       .                چاپ رساند 
در )) درباره دموكراسي پرولتري ((   سیاسي علیه خط رویزیونیستي -  مبارزه ایدئولوژیك 

)   لنینیست -ماركسیست ( بازگرداندن رهبري تشكیالت كمیته مركزي بازسازي حزب كمونیست هند 
  سیاسي روي مواضع -این رهبري نه تنها از لحاظ ایدئولوژیك . دید موثر واقع نگر, از این خط 

بلكه از لحاظ تشكیالتي نیز آشكارا به ورطه انحالل طلبي سقوط نمود , رویزیونیستي اش پافشاري كرد 
( تشكیالت سراسري كمیته مركزي بازسازي حزب كمونیست هند  , 1991و عاقبت در اواخر سال 

                                                  .                   را منحل ساخت  )   لنینست -ماركسیست 
                                                                                      

به تالش ها و مبارزات شان براي احیاي ,    اما بخش ها و عناصر متعهد و انقالبي این حزب 
این تالش ها و مبارزات پیگیر چند ساله عاقبت به نتیجه رسید و  حزب . دد حزب ادامه دادند مج

 تشكیل گردید و عضویت 2001در سال ) ناگزالباري ) ( ماركسیست   لنینیست ( كمونیست هند 
            .                                              جنبش انقالبي انترناسیونالیستي را حاصل كرد 

                       
                                      :     مبارزه علیه تسلیم طلبي حزب كمونیست انقالبي هند  ) :  4

این حزب . یكي از موسسین جنبش انقالبي انترناسیونالیستي بود ,  حزب كمونیست انقالبي هند 
در دهه هشتاد گذشته مبارزات بنیاد گرایان . اشت بصورت عمده در ایالت پنجاب هند فعالیت د

به )) چریك هاي خالستان (( شدید بود و , سیك علیه حكومت هند در پنجاب  و تقریبا سراسر هند 
حزب كمونیست انقالبي هند بصورت بسیار . مبارزات مسلحانه شدید شان ادامه مي دادند 

        یابي نمود و راه مبارزه مسلحانه علیهنادرستي خطر بنیاد گرائي سیك را بسیار بزرگ ارز
این حزب در مبارزه مسلحانه علیه بنیاد گرایان . را در پیش گرفت )) چریك هاي خالستان (( 

                     .سیك تا آنجا پیش رفت كه عاقبت در همكاري با پولیس دولتي هند قرار گرفت 
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واضح بود كه این موقفگیري و عملكرد حزب كمونیست انقالبي هند مورد تائید كمیته جنبش 

تا آنجائیكه به بزرگ . ي انترناسیونالیستي و اعضاي این جنبش نمي توانست قرار بگیرد انقالب
حزب , بیني نادرست خطر بنیاد گرائي سیك و لزوم مبارزه مسلحانه علیه ان مربوط مي گردید 

.   بصورت  دشمن عمده برخورد مي كرد , كمونیست انقالبي هند به غلط با  دشمن غیر عمده  
دیگر صرفا تعیین نادرست دشمن ,  با پولیس هند درمبارزه علیه بنیاد گرایان سیك ولي همكاري

محسوب , یعني دولت هند , بلكه تسلیم طلبي آشكاردر قبال دشمن عمده , عمده و غیرعمده نبود 
                                                                                                .   مي گردید 

  سیاسي دروني علیه -  كمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي در عین آغاز مبارزه ایدئولوژیك 
نیز مطرح )) جنبش ((  این موضوع را در سطح كل , تسلیم طلبي حزب كمونیست انقالبي هند 

 این مبارزه وقعي اما حزب كمونیست انقالبي هند به. این مبارزه تقریبا دو سال دوام نمود . نمود 
عاقبت كمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي . ننهاد و راه تسلیم طلبانه اش را ادامه داد 

حزب كمونیست انقالبي هند در . ناگزیرگردید پیشنهاد اخراج این حزب از جنبش را مطرح نماید 
  . اخراج گردید )) جنبش ((  از , )) جنبش ((  به اتفاق  آراي تمامي اعضاي دیگر 1989سال 

                                 ) :     مشعل ( مبارزه علیه تسلیم طلبي حزب كمونیست نیپال  ) :  5
  مائوتسه دون -  لنینیست -ظاهرا ادعا داشت كه ماركسیست ) مشعل (      حزب كمونیست نیپال 

         انند مواضع سنتریست هاياما موضع این حزب در مورد مائوتسه دون دقیقا هم. اندیشه است 
             بنا به همان. بود )) اخگر (( و )   لنینیست هاي افغانستان -اتحاد ماركسیست )) ( امال (( 
سرباز مي زدند و )) اندیشه مائوتسه دون (( از قبول )) اخگر (( و )) امال (( كه )) دالیلي (( 

حزب , مي دانستند )) اندیشه (( ولي فاقد ))  كبیر -ت   لننیس-ماركسیست (( مائوتسه دون را یك 
یگانه عضو جنبش انقالبي , این حزب . ابا ورزید )) مائوئیزم (( از قبول ) مشعل ( كمونیست نیپال 

  -ماركسیرم  (( یرشرا در مورد پذ)) جنبش (( انترناسیونالیستي بود كه فیصله و تصویب عمومي 
 قبول نكرد             ))   اندیشه مائوتسه دون - لنینیزم -ماركسیزم  (( بجاي))  مائوئیزم -لنینیسزم 

خود را در  بطور روزافزوني  , 1993بعد از نشست كسترده سال ) مشعل ( حزب كمونیست نیپال 
 براي آغاز جنگ خلق در نیپال توسطاین حزب با تالش هاي تداركي . قرار داد )) جنبش (( مقابل كل 

تغییر نام ) مائوئیست  (  كه بعدا به  حزب كمونیست نیپال, )  مركز وحدت ( نیپال حزب كمونیست 
حتي باال تر ازاین كل . بطور آشكار و علني مخالفت مي ورزید , تحت نام گرایشات تروریستي , داد  
 بطور روز))   مائوئیزم -  لنینیزم -ماركسیزم (( را متهم مي كرد كه بعد از پذیرش )) جنبش (( 

كه ماركسیزم ) یست مائوئ( حزب كمونیست نیپال .رایشات تروریستي كشانده مي شود افزوني بسوي گ
 .در امد )) جنبش ((   به عضویت1994درسال , د مائوئیزم را مورد پذیرش قرار داده بو -  لنینیزم -

    ,ز كرد كشور را آغاجنگ خلق در ا ,1996سال درمائوئیست  ( بعد از آنكه حزب كمونیست نیپال
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نه تنها علیه جنگ خلق آغاز شده و  حزب )  مشعل ( ست نیپال مخالفت هاي  حزب كمونی 
)) جنبش (( بلكه بیشتر از پیش علیه كل , شدید تر و علني تر گردید ) مائوئیست ( كمونیست نیپال 

                                                  .           و بطور مشخص علیه كمیته آن قرار گرفت 
توسط كمیته جنبش انقالبي )  مشعل ( ایكه علیه تسلیم طلبي  حزب كمونیست نیپال  مبارزه خطي 

اما تا . مطرح گردیده و گسترش داده شد )) جنبش (( در سطح كل , انترناسیونالیستي به راه افتاد 
از مسیر تسلیم طلبانه , به ویژه رهبري آن , ) مشعل ( آنجائیكه به بازداشتن حزب كمونیست نیپال 

ابن مبارزه خطي نتیجه اي ببار نیاورد و رهبري حزب مذكور به حركت در , مربوط مي شد , 
                                                            .   مسیر تسلیم طلبانه و خائنانه اش ادامه داد 

)) جنبش ((  خطي كل  كمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي بعد از هدایت تقریبا دو ساله مبارزه 
   اقدام تشكیالتي براي اخراج این حزب از, ناگزیر گردید ) مشعل ( علیه حزب كمونیست نیپال 

 صورت گرفت و  حزب 1998این اقدام تشكیالتي در سال . را رویدست بگیرد )) جنبش (( 
ازجنبش , آن و كمیته )) جنبش (( به اتفاق آراي تمامي اعضاي دیگر )  مشعل ( كمونیست نیپال 

                                .                                 انقالبي انترناسیونالیستي  اخراج گردید 
          بعد از اخراج از)  مشعل (   رهبري تسلیم طلب و ضد مائوئیست  حزب كمونیست نیپال 

صفوف این حزب . یده است هر روز بیشتر از پیش منفرد گرد, بطور مستمري )) جنبش (( 
آنچنانگه اكنون دیگر این , بطور پیوسته اي بطرف جنگ خلق پیشرونده در نیپال كشانده شده اند 

حزب به یك دارو دسته تسلیم طلب كوچك و آلت دست مرتجعین و رویزیونیست ها تبدیل گردیده 
                                                                                                    .     است 

                        :     مبارزه علیه گرایشات نیمه خوجه ئي در جنبش كمونیستي تركیه  ) :  6
یكي دو سال بعد )   لنینیست -ماركسیست (   گرایشات نیمه خوجه ئي در حزب كمونیست تركیه 

این گرایشات در كمرنگ . یستي آشكارا خود را نشان داد از تشكیل جنبش انقالبي انترناسیونال
در بر رسي غیر مائوئیستي از تاریخ جنبش بین المللي , ساختن وظایف انقالب دموكراتیك نوین 

كمونیستي و در تعیین نادرست وظایف مبارزاتي آتي جنبش بین المللي كمونیستي خود را نشان 
كه در ابتداي تشكیل جنبش انقالبي )  لنینیست - ماركسیست( حزب كمونیست تركیه . مي داد 

, بلكه یكي از اعضاي موثر آن بود , )) جنبش (( نه تنها یكي از موسسین این , انترناسیونالیستي 
به تدریج از دست داد و تا حد زیادي )) جنبش (( تحت تاثیر گرایشات مذكور نقش فعالش را در 

در چنین وضعیتي این حزب نتوانست وحدت . ار كشید كن)) جنبش (( عمال خود را از مبارزات 
   حزب كمونیست تركیه(( تحت نام , یك بخش . خود را حفظ نماید و به چند پارچه تقسیم گردید 

با اتخاذ مواضع مائوئیستي و در نزدیكي با سایر مشمولین جنبش انقالبي ) مركز مائوئیستي ( 
حزب كمونیست (( اما دو بخش دیگر تحت نام هاي . انترناسیونالیستي به مبارزاتش ادامه داد 

                                                                    و)  ))   لنینیست -ماركسیست ( تركیه 
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به , علیرغم اختالفاتي كه با هم داشتند , ))   لنینیست   -  ماركسیست -حزب كمونیست تركیه ((
لیان متوالي كمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي طي سا.  گرایشات خوجه ئي شان ادامه دادند 

این . مبارزه خطي علیه انحرافات نیمه خوجه ئي در جنبش كمونیستي تركیه را هدایت كرده است 
بخش . این مبارزات تا حال تاثیرات مهمي بر جا گزاشته است . مبارزه هنوز هم ادامه دارد 

مي دیگري از حزب كمونیست تركیه نیز اخیرا موضع مائوئیستي اتخاذ كرده و در اول ماه 
) مائوئیست ( حزب كمونیست (( نامش را به ,   مائوئیزم -   لنینیزم -با اتخاذ ماركسیزم  , 2003
و )  )) مركز مائوئیستي ( حزب كمونیست تركیه (( , در حال حاضر . تغییر داده است )) تركیه 

.         د براي تامین اتحاد میان شان مبارزه مي نماین)) تركیه ) مائوئیست ( حزب كمونیست (( 
                                                                                     

:                                            مبارزه خطي با  مركز كمونیستي  مائوئیستي هند   ) :  7  
سلحانه و جنگ خلق در بخش مبارزه م,  مركز كمونیستي مائوئیستي هند  از سال ها به اینطرف  

مهمي ازسرزمین هند را پیش مي برد و حزبي است داراي پایه توده ئي وسیع و تجارب عملي 
این حزب به دلیل اغتشاش ایدئولوژیك  در مسایل  مهم جنبش بین المللي . چندین ساله جنگي 

سال , و غیره )) چهار نفر (( موضوع , انقالب فرهنگي , كمونیستي از قبیل رویزیونیزم چیني 
كمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي . ها با جنبش انقالبي انترناسیونالیستي اختالفات جدي داشت 

مباحثات تئوریك وحدت طلبانه با این , طي سال ها ي متوالي با حفظ اصولیت و حوصله مندي  , 
اصولي و در جهت حزب را پیش برد و سر انجام موفق شد اختالفات با این حزب را بصورت 

                                       . تائید مواضع جنبش انقالبي انترناسیونالیستي حل و فصل نماید 
 در لیست اعضاي جنبش انقالبي 2002 مركز كمونیستي  مائوئیستي هند  در سال 

گ خلق درهند را جن, )) جنبش (( انترناسیونالیستي شامل گردید و اكنون به مثابه یكي از اعضاي 
   .                                                                                            پیش مي برد 

                   :     مبارزه علیه خط اپورتونیستي تسلیم طلبانه در حزب كمونیست پیرو  ) :  8
آن كشوررا شروع كرد و براي مدت  جنگ خلق در 1980حزب كمونیست پیرو در سال   

مناطق وسیعي از این كشور را از سلطه دولت , بیشتر ازیك دهه آنرا موفقانه به پیش برد 
.            نهاد ارتجاعي آزاد نمود و پایه هاي اولیه قدرت انقالبي مردمي را در این مناطق بنا 

ب كمونیست پیرو توسط پولیس صدر كمیته مركزي حز, رفیق گونزالو  , 1991  وقتي درسال 
جنگ خلق بنا , دستگیر گردید )) اي . آي . سي (( دولت ازتجاعي پیرو و به همكاري مستقیم 

دستگیري رفیق گونزالو . به تحلیل حزب كمونیست پیرو  به مرحله تعادل استراتژیك رسیده بود 
مواجه )) رزاتي پیچ مبا(( حزب كمونیست پیرو  و جنگ خلق تحت رهبري اش را با یك , 

یك خط اپورتونیستي تسلیم طلبانه از درون , مدتي بعد از دستگیري رفیق گونزالو . ساخت 
                                                                             حزب كمونیست پیرو عمدتا  
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سر بلند كرد كه خواهان مذاكره با دولت , از میان كادر هاي این حزب در درون زندان 
.                                                         ارتجاعي براي خاتمه دادن به جنگ خلق بود   

مي , اپورتونیستي تسلیم طلبانه در بدل یافتن یك جاي قانوني در داخل نظام ارتجاعي    این خط 
مناطق پایگاهي , یعني نیروهاي مسلح توده ئي , خواست تمامي دستاورد هاي مبارزات توده ها 

بروز این خط در داخل حزب كمونیست . انقالبي و در مجموع كل جنگ خلق را قرباني نماید 
اشي از دستگیري رفیق گونزالو را عمیق تر ساخت و جنگ خلق را به عقب ضربه ن, پیرو 

مبارزه علیه این خط اپورتونیستي تسلیم طلبانه در دو جبهه به .   نشیني هاي مهمي وادار نمود 
                                                                                     :         پیش برده شد 

مبارزه علیه این حط , ضمن ادامه و پیشبرد جنگ خلق ,    كمیته مركزي حزب كمونیست پیرو 
, را درنظر و عمل پیش برد و ازدستاورد هاي مبارزاتي حزب و توده هاي تحت رهبري اش 

كمیته جنبش انقالبي .  دفاع بعمل آورد , طبق مقتضیات و ظرفیتهاي شرایط جدید 
یك مبارزه خطي جدي علیه خط اپورتونیستي تسلیم طلبانه  , 1994ز سال ا, انترناسیونالیستي 

مباحثات . هدایت و رهبري نمود )) جنبش (( را آغاز كرد و به مثابه یك مبارزه خطي عمومي 
پیش برده )) جنبش (( علیه خط اپورتونیستي تسلیم طلبانه در )) كمیته (( دروني عمیقي توسط 

انتشار بیروني یافته و در مجله )) جنبش (( دي عمومي در سطح كل شد كه اكثرا بعد از جمعبن
                                                               .    به چاپ رسید )) جهاني براي فتح (( 

       توسط )) شورش بر حق است (( سندي تحت عنوان ,   در جریان این مبارزه خطي مهم 
رتونیستي تسلیم طلبانه به . علیه خط اپو1994در سال , )) یست هاي ایران اتحادیه كمون(( 

چاپ شد و نقش مهمي در پیشبرد این )) جهاني براي فتح (( رشته تحریر درآمد كه در مجله 
                                                                           .             مبارزه بازي نمود 

یكي از مهم ترین ,  مبارزه علیه خط اپورتونیستي تسلیم طلبانه در حزب كمونیست پیرو  
بجا گزاشته )) جنبش (( ما بوده است كه تاثیرات مهمي بر كل )) جنبش (( مبارزات خطي  در 

حزب كمونیست پیرو را درادامه مبارزات انقالبي در پیرو , از یكجانب , این مبارزات . است 
ه است و از جانب دیگر جمعبندي هاي مهمي كه در جریان پیشبرد آن از تجارب یاري رساند

توسط سائر اعضاي جنبش جذب گردیده و به تكامل مبارزاتي آنها ,  پیرو به عمل امده است 
تي در مورد  حزب مورد بسیارمهم و برجسته این تاثیرگزاري مثبت مبارزا. یاري رسانده است 

مائوئیست ( شركت فعال حزب كمونیست نیپال.به وقوع پیوسته است ) مائوئیست (كمونیست نیپال
در مبارزه علیه خط اپورتونیستي تسلیم طلبانه در حزب كمونیست پیرو  و همچنان شركت ) 

فعال این حزب در كارزار دفاع ازجان رفیق گونزالو و جذب دستاورد ها و جمعبندي هاي 
 پشت سرگزاشتن موفقانه دوره تدارك براي نقش بسیارجدي اي در, عمومي این مبارزات 

برپائي جنگ خلق در نیپال و همچنان ادامه و پیشبرد موفقانه این جنگ توسط حزب كمونیست 
                                                  .                 بازي كرده است ) مائوئیست ( نیپال 
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ارزاتي بني  مبهاي ترین كارزارمهم
  انقالبي انرتناسیونالیسيتجنبش املللي

 
    لنینیست- یكي از فیصله هاي مهم كنفرانس بین المللي دوم احزاب و سازمان هاي ماركسیست 

كه در بیانیه جنبش انقالبي انترناسیونالیستي قید  , 1984در سال )  وتسه دون اندیشه  مائ-  ( 
               :                                                                        این بود كه , گردید 

باید كارزار )  یشه  مائوتسه دون اند-(  لنینیست -احزاب و سازمان هاي ماركسیست  ) :  2  (( 
فعالیت هاي اول ماه مي باید تحت شعار هاي واحد . هاي مشترك و هماهنگ شده اي به پیش برند 

                                                                                           . ))     انجام شود 
سازماندهي , كه تا حال از طرف كمیته جنبش طرح , مهم ترین كارزار هاي مبارزاتي بین المللي 

عبارت , پیش برده شده است )) جنبش (( و رهبري گردیده و به مثابه كارزار هاي مبارزاتي كل 
                        :                                                                                اند از 

      اسناد اساسي این كارزار در شماره چهارم. هاني حمایت از انقالب پیرو كارزار ج ) :  1
                                  .         درج است  , 1364منتشره سال , )) جهاني براي فتح ((  

اسناد پایه یي این . كارزار جهاني تجلیل از پنجمین سال آغاز جنگ خلق در پیرو  ) :  2
    .   درج گردیده است  , 1365منتشره سال , )) جهاني براي فتح (( شماره ششم كارزار در 

شماره .  كارزار جهاني تجلیل از بیستمین سالگرد انقالب فرهنگي كبیر پرولتاریایي  ) :  3 
این كارزار به , بصورت فوق العاده  ,  1365منتشره سال , )) جهاني براي فتح (( هفتم 

                                                                                   .  اختصاص یافته است 
اسناد این كارزار در شماره . كارزار تجلیل از بیستمین سالگرد جنبش ناگزالباري هند  ) :   4 

          .                         موجود است  , 1366منتشره سال , ))  جهاني براي فتح (( نهم 
   اسناد این كارزار در شماره پانزدهم . كارزار تجلیل از چهلمین سالگرد انقالب چین  ) :  5 

                               .     انتشار یافته است  , 1369منتشره سال , )) جهاني براي فتح (( 
جهاني (( اره هجدهم اسناد این كارزار در شم:  كارزار دفاع از جان صدر گونزالو  ) : 6 

                                        .    منتشر گردیده است  , 1371منتشره سال , )) براي فتح 
اسناد این كارزار در شماره     , كارزار تجلیل از صدمین سالگرد تولد مائوتسه دون  ) :  7

                                 .  درج است  , 1372منتشره سال , )) جهاني براي فتح (( نزدهم 
         

اسناد این كارزار در شماره بیست و . كارزار تجلیل از سیو مین سالگرد انقالب فرهنگي  ) : 8 
                                                                                                         دوم  

 

 
٣٤                  صفحه  اوید ج  شعله                        دوره سوم  سوم      شماره

                                            
.                                   قابل مطالعه است  , 1376منتشره سال , )) جهاني براي فتح ((  
         كارزار در شماره بیست و دوماسناد این. كارزار دفاع از جنگ خلق در نیپال  ) :  9  

                    .                        درج است  , 1376منتشره سال , )) جهاني براي فتح ((
اسناد این كارزار . كارزار تجلیل از صدو پنجاهمین سالگرد انتشار مانیفیست كمونیست  ) : 10 

 ) : 11  شده است منتشر, 1377منتشره سال , )) ي براي فتح جهان(( در شماره بیست و سوم 
آخرین , این كارزار. ن دولت ارتجاعي هند  مبارزه براي آزادي رفیق گوراو از زندا كارزا

است  و در واقع تا حال ادامه دارد و اسناد آن تا حال در )) جنبش (( كارزار  مبارزاتي 
                                                .            منتشر نگردیده است )) جهاني براي فتح ((

جنبش انقالبي (( پیشبرد كارزار هاي مبارزاتي بین المللي مشترك توسط مشمولین 
              :                          چند نقش مبارزاتي مثبت بازي مي نماید )) انترناسیونالیستي 

 نحو پر قدرتي در سطح بین المللي مطرح مي نماید موضوع مبارزاتي مورد نظر را به) :   یك 
                                                    و مي تواند نتایج عملي مهم مبارزاتي حاصل نماید 

را تقویت مي نماید و به امر تحكیم )) جنبش (( هماهنگي مبارزاتي میان مشمولین ) :  دو 
                                                                         . وحدت میان آنها مدد مي رساند 

 جمعي  بصورت  دسته))  جنبش (( بهترین راه تبلیغ و ترویج مواضع و عملكرد هاي ) :   سه 
. است) )جنبش ((  درمیان كمونیست ها و سائر انقالبیون و همچنان توده هاي مبارز بیرون از 

 جنبش انقالبي انترناسیونالیستي كارزار دفاع از كارزار هاي براه افتاده توسطموع از میان مج 
این كارزار چند . گسترده ترین و طوالني ترین این كارزار ها بوده  است , جان رفیق گونزالو 

انقالبیون و توده هاي مبارز از اقشار , سال پیهم دوام نمود و صد ها هزار نفر از كمونیست ها 
. در دفاع از جان رفیق گونزالو درگیر نمود , ختلف  در اطراف و اكناف جهان  را و طبقات م

پیشبرد این كارزار نه تنها به روند مهمي براي تبلیغ انقالب پیرو و دفاع ازجان رفیق گونزالو 
گردید و وحدت )) جنبش (( تجارب مبارزاتي مهمي نصیب , بلكه در جریان آن , مبدل گردید 

در جریان پیشبرد این كارزارمبارزاتي پرستیژ .  ولین آن  عمال ارتقا یافت مبارزاتي مشم
بیشتر از پیش , سیاسي و موقعیت مبارزاتي  جنبش انقالبي انترناسیونالیستي در سطح جهاني 

      .             در جهان یاري رساند )) جنبش (( باال رفت و این امر به امر گسترش حضور 
نیز هریك به نوبه خود از اهمیت برخوردار )) جنبش (( مبارزاتي بین المللي سایر كارزار هاي 

كارزارهاي مبارزاتي .  بوده و نقش هاي مثبتي در تحكیم و گسترش جنبش ما بازي كرده است 
بین المللي آینده  باید بیشتر ازپیش منظم تر و پیگیر تر و با شركت فعاالنه تر مشمولین جنبش ما 

فقط به این صورت مي توان كیفیت و گستردگي روز افزون این كارزار ها را  . پیش برده شوند
.                             تامین نمود و نتایج مثبت هر دم بهتري از این كار زارها بدست آورد   
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  ǛҸ    ғ ǚ  Ǜ     Ǜ    һ Ẫ  ү 
      ҖҸҗ 

 Қ   Ǜ    Ǜ  Қ ǚ      ǚ    ү     ǜǚ ҳǚ 
 

)                               مائوئیست (       جنگ خلق تحت رهبر  حزب كمونیست نیپال    
                                                                                       

  جنگ خلق در آن كشور را آغاز كرد و در 1996در سال ) مائوئیست ( حزب كمونیست نیپال 
این جنگ مرحله دفاع استراتژیك . سال گذشته آنرا موفقانه به پیش برده است  ) 8( طول هشت 

احل تعادل استراتژیك را نیز پشت سر را پشت سر گذاشته و اینك به نظر مي رسد كه آخرین مر
                                                                                            .      مي گذارد 

.   اخیرا یك تحول بسیار جدي و داراي اهمیت استراتژیك در جنگ خلق نیپال به وقوع پیوست 
را محاصره كرده و تمامي ) كتمندو ( شتند پایتخت نیپال رزمندگان ارتش چریكي خلق  قادر گ

آنچه موقتا باعث خاتمه دادن به این محاصره . راه هاي خروجي و دخولي این شهر را ببندند 
بلكه تقاضاي سازمان هاي حقوق بشري و , اقدام قوت هاي مسلح رژیم ارتجاعي نبود , گردید 

                   .               ذائي به این شهر برسد سایر بخش هاي اهالي كتمندو بود تا مواد غ
فیصد سرزمین نیپال را تحت كنترل دارد  ) 80(  هم اكنون نیروي انقالب در نیپال تقریبا هشتاد 

در این مناطق قدرت . در این مناطق بیشتر از شصت در صد نفوس نیپال بسر مي برند . 
مناسبات , قدرت سیاسي نوین , ني تولد یافته است  انقالبي مردمي شكل گرفته و دنیاي نوی

تولیدي نوین  و فرهنگ نوین در این مناطق شگفته است و بطرف شگوفائي و شكل گیري بیشتر 
ضد شوونیزم ملي , ضد امپریالیستي , قدرت سیاسي نوین یك قدرت ضد فیودالي . پیش مي رود 

جاع فیودالي از قدرت به زیر كشیده شده در سراسر این مناطق ارت. و ضد شوونیزم جنسي است 
تشكیل حكومت , یكي از اشكال قدرت سیاسي نوین , و موسسات امپریالیستي بر چیده شده اند 

در مناطق مورد , هاي خود مختار ملیت هاي تحت ستم است كه براي اولین بار در تاریخ نیپال 
اد شده وسیعا به حقوق و آزادي زنان در مناطق آز. سكونت این ملیت ها تشكیل گردیده است 

بخش مهمي از نیروهاي . هاي شان دست یافته و به شركت در حیات اجتماعي كشیده شده اند 
نظام كاستي مورد ضربت قرار گرفته و به .  نظامي انقالبي را زنان و دختران تشكیل مي دهند 

                                                               .         سوي نابودي سوق داده مي شود 
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این نظام ارتجاعي در حال سقوط . رتجاعي سلطنتي نیپال در حال غروب است آفتاب حیات نظام ا

را فقط مي تواند یك تجاوز نظامي نیرومند امپریالیستي و توسعه طلبانه از خارج موقتا از مرگ 
اینچنین تجاوزي مي تواند از سوي توسعه طلبان هندي و به حمایت امپریالیست . حتمي نجات دهد 

البته وقوع . رویدست گرفته شود , ایر قدرت هاي امپریالیستي و ارتجاعي هاي امریكایي و س
تا آنجائیكه در توان دارد ) مائوئیست ( چنین تجاوزي كامال حتمي نیست و حزب كمونیست نیپال 

نهایت سعي به عمل مي آورد كه از وقوع تجاوز خارجي بر نیپال , و اصولیت ایجاب مي كند  
,  ولي با یقین كامل باید گفت كه در صورت تجاوز خارجي بر نیپال .جلوگیري به عمل آورد 

جنگ مقاومت ملي خلق هاي نیپال آنچنان پر قدرت و پر توان خواهد بود كه هر قدرت متجاوز را 
این موضوعي است كه هر قدرت . به سوي منجالب شكست و سر افگندگي سوق خواهد داد 

باربار لگام خواهد زد و به محاسبه , از اقدام به تجاوز متجاوز امپریالیستي و ارتجاعي را قبل 
تاثیرات بسیار مهمي بركل اوضاع ,   جنگ خلق در نیپال .زیان اقدامش وا خواهد داشت سود و 

آسیاي جنوبي بر جا نهاده است  و باعث تقویت و شگوفائي مبارزات انقالبي در كل این منطقه 
تواند این تاثیرات را چند برابر افزایش دهد و باعث پیروزي انقالب نیپال می. گردیده است 

.         گردد , به ویژه هند , شگوفائي فوق العاده مبارزات انقالبي توده ها در كل آسیاي جنوبي 
                                                                                                                

         خلق تحت رهبري                                                           جنگ
  مركزیت كمونیستي مائوئیستي هند    

 
. چندین سال قبل مبارزات مسلحانه اش را شروع كرده بود , مركزیت كمونیستي مائوئیستي هند 

از تجربه چندین ساله , در آمد موقعیكه این حزب به عضویت جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 
تامین عضویت این حزب در جنبش انقالبي انترناسیونالیستي . مبارزات مسلحانه برخوردار بود 

باعث گردید كه این , از یكجانب و تاثیر گزاري هاي مثبت جنگ خلق در نیپال از جانب دیگر
..                       نماید مبارزات مسلحانه تكامل یافته  و به سطح جنگ خلق مائوئیستي ارتقا  

منطقه وسیعي در شمال )) مركزیت كمونیستي مائوئیستي هند ((  ساحه فعالیت هاي جنگي     
این حزب از نفوذ وسیعي در میان دهقانان این . هند است كه ده ها میلیون نفر را در برمي گیرد 

یك نیروي , هبري این حزب نبروي مسلح تحت ر. منطقه و كاست هاي پائین برخوردار است 
 .    مي باشد سازمانیافته و قابل توجه است كه از تجارب طوالني مبارزات مسلحانه برخوردار

این .  در مجاورت نیپال قرار دارد )) مركزیت كمونیستي مائوئیستي هند ((  منطقه تحت فعالیت 
با . ب نیپال بخشیده است حالت ویژه اي به این حزب در رابطه با انقال, موقعیت جغرافیایي 

                                                                                                      پیروزي
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                .    انقالب نیپال این حالت وپژه بیشتر از پیش حساس تر و قابل توجه تر خواهد شد 
این است كه )) مركزیت كمونیستي مائوئیستي هند ((   یك موضوع قابل توجه دیگر در مورد      

 هم در مناطق مجاور با)) جنگ خلق , حزب كمونیست هند (( فعالیت هاي جنگي این حزب و 
ولي اكنون مناسیات , گرچه این دو حزب در گذشته با هم مشكالتي داشته اند . پیش برده مي شود 

در این اواخر كم و بیش به )) جنگ خلق , حزب كمونیست هند . (( میان شان رو به بهبود است 
تخاذ   سیاسي مثبت تري ا- جنبش انقالبي انترناسیونالیستي نزدیك تر شده و مواضع ایدئولوژیك 

به حزب قدرتمندي در شمال هند  مبدل , اگر این دو حزب در آینده به وحدت برسند . كرده است 
خواهند شد كه منطقه وسیعي با نفوس بیش از صد میلیون نفر  را تحت پوشش فعالیت هاي جنگي 

) (   لنینست -ماركسیست ( حزب كمونیست هند (( , چنانچه این وحدت . خواهد داشت 
نیز در بر  بگیرد , كه عضو دیگر جنبش انقالبي انترناسیونالیستي در هند است , را ) ري ناگزالبا

در آن صورت به معني واقعي كلمه یك حزب كمونیست سرتاسري در هند قد بر خواهد افراشت , 
و این امر تاثیرات مثبت  تعیین كننده اي بر كل اوضاع هند و انقالب در آن كشور بجا خواهد 

                                                                                                     . گزاشت 
   هند كشوري است كه تقریبا یك میلیارد نفر یعني یك ششم نفوس جهان را در خود جاي داده 

 مسلحانه و جنبش كمونیستي هند و توده هاي مبارز آن كشور از تجارب طوالني مبارزات. است 
انقالب هند را از اهمیت و وضعیت خاص و ویژه اي در , این حالت . جنگي برخوردار هستند 

این امري است كه باید به آن توجه جدي مبذول . مجموع انقالب جهاني برخوردار مي سازد 
                                              .                                                          داشت 

                                                                    ҖҸҗ   һ Ẫ  ү
     Җ       ǜ  ҳ 

 
این جنگ طي مدت زماني .  آغاز كرد 1980جنگ خلق را در سال , حزب كمونیست پیرو 

 حزب كمونیست پیرو توانست بیشتر از یك دهه با موفقیت به پیشروي ادامه داد و بنا به گفته
.              مرحله دفاع استراتژیك را پشت سر گزاشته و به مرحله تعادل استراژیك داخل گردد 

توانست یك چهارم تمام      , حزب كمونیست پیرو در اوج پیشروي هاي جنگ خلق در آن كشور 
كه شكل , )) قالبي خلق كمیته هاي ان(( , در آن زمان . قلمرو پیرو را تحت كنترل بگیرد 

درمناطق بسیاري از پیرو علنا قدرت را , مشخص قدرت سیاسي توده یي در مناطق آزاد شده بود 
مناسبات , در مناطق آزاد شده پیرو . در دست گرفته و به اعمال قدرت سیاسي توده یي پرداختند 

ي و اجتماعي و اجتماعي و فرهنگ كهن مورد ضربت واقع شده و مناسبات تولید, تولیدي 
در .  فرهنگ نوین شكل گرفتند و تغییرات انقالبي رادیكالي به نفع دهقانان و زنان به وجود آمدند 

                                                                            واقع به معني واقعي كلمه دنیاي 
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.                                  نویني در این مناطق سر بر آورده و در حال رشد و شگوفائي بود   
       انقالب پیرو را با, صدر كمیته مركزي حزب كمونیست پیرو ,   دستگیري رفیق گونزالو  

سر بر آوردن یك مشي اپورتونیستي تسلیم طلبانه از درون .  مواجه ساخت )) پیچي در جاده (( 
كه خواهان مذاكره با دولت ارتجاعي به منظور خاتمه دادن به جنگ خلق , حزب كمونیست پیرو 

 ,علیرغم مبارزات اصولي . را بغرنج تر و صعب العبور تر ساخت )) پیچ در جاده (( این , شد 
, جدي و پیگیري كه توسط حزب كمونیست پیرو و جنبش انقالبي انترناسیونالیستي پیش برده شد 
ضربات وارده باعث گردید كه جنگ خلق عقب نشیني جدي اي را متحمل گردیده و یكبار دیگر 

                                 .       بطور آشكارا و روشن به حالت دفاع استراتژیك برگشت نماید 
به مبارزات شان , رفقاي انقالبي در پیرو ,   علیرغم متحمل شدن این ضربات و عقب نشیني ها 

در خط انقالبي مائوئیستي ادامه مي دهند و درفش مبارزاتي پرولتري را در اهتزاز نگه داشته اند 
هاي جنگ شگوفائي و پیشروي , این امید واري قویا وجود دارد كه یكبار دیگر شاهد اوج یابي . 

.                                  كل اوضاع جهان این امر را بشارت مي دهد . خلق در پیرو باشیم 
                                                                         

 مبارزات مسلحانه تحت رهبري                                                         
تركیه) مائوئیست ( ت س حزب كمونی  

 
ادامه , تركیه ) مائوئیست ( كه حزب كمونیست , )  لنینست -ماركسیست ( حزب كمونیست تركیه 

. مبارزات مسلحانه اش را آغاز كرد , در اوایل دهه هفتاد گذشته . و تكامل آن محسوب مي گردد 
در جریان این مبارزات دستگیر گردیده و در , رهبر بنیانگزار این حزب , رفیق ابر اهیم كایپاكایا 

مبارزات مسلحانه حزب كمونیست تركیه , شهادت رفیق كایپاكایا . زندان ارتجاع به شهادت رسید 
اما این مبارزات در سال هاي بعد از . را با فتور موقتي مواجه ساخت )   لنینیست -ماركسیست ( 

.                                              یافته است سر گرفته شد و تا حال با فراز و نشیب ادامه   
تركیه در ) مائوئیست (  منطقه اصلي اي كه فعالیت هاي مبارزاتي مسلحانه حزب كمونیست       

اما این فعالیت هاي مبارزاتي كامال به منطقه . شرق تركیه و كردستان است , آن جریان دارد 
جاسوسي را كه , چه چند سال قبل چریك هاي مربوط به این حزب چنان, مذكور محدود نمي گردد 

در قلب شهر اسالمبول به سزاي اعمالش , باعث دستگیري و شهادت رفیق كایپاكایا گردیده بود 
) مائوئیست ( درینجا ضروري میدانیم كه از مبارزه قهرمانانه اي كه حزب كمونیست .  رساندند 

در جربان این مبارزه . یاد آوري نمائیم ,  هاي تركیه پیش برد در زندان, چند سال قبل , تركیه 
چندین تن از رفقاي زنداني مربوط به حزب , كه به شكل اعتصاب غذا توسط زندانیان پیش رفت 

                                                                              تركیه )مائوئیست ( كمونیست 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٣٩                  صفحه  اوید ج  شعله                              دوره سوم  سومشماره
                                            

این مبارزه قهرمانانه در سراسر جهان طنین انداز شد و ضربات مهمي بر پیكر . جان باختند 
                                                   .                                ارتجاع تركیه وارد آورد 

, مثل حزب پرولتري پوربابنگال , عالوتا اعضاي دیگري از جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 
) مائوئیست ( و حزب كمونیت )  مائوئیست - لنینیست -ماركسیت ( حزب كمونیست ایران 

این احزاب . انه در گذشته برخوردار هستند از تجارب مثبت و منفي مبارزات مسلح, افغانستان 
به نتایج مثبتي براي , مي توانند با جمعبندي اصولي و درس آموزي هاي بیشتر از این تجارب 

.                              دست یابند , دستیازي مجدد به مبارزات مسلحانه و پیشبرد جنگ خلق   
. مبارزات مسلحانه اش را آغاز كرد , فتاد گذشته در اوایل دهه ه, حزب پرولتري پوربابنگال 

در جریان پیشبرد همین , رهبر بنیانگزار حزب پرولتري پوربابنگال , رفیق سیراج سیكدار 
اما مبارزات ,   دستگیر گردیده و در زندان ارتجاع به شهادت رسید 1975مبارزات در سال 

                                                       .                 مسلحانه حزب همچنان ادامه یافت 
از چند سال به اینطرف مصروف جمعبندي از تجارب مبارزات , حزب پرولتري پوربابنگال 

ویژگي هاي استراتژیك و تاكتیكي جنگ ,  مسلحانه گذشته است تا با دستیابي به نتایج اصولي 
به سوي برپایي و پیشبرد , نامه هاي روشن تري خلق در بنگله دیش را روشن تر سازد و با بر

.                                                                     جنگ خلق در آن كشور گام بردارد   
وارث مبارزات مسلحانه )  مائوئیست - لنینیست -ماركسیست ( حزب كمونیست ایران 
نگل هاي شمال و قیام آمل و همچنان مبارزات در ج) سربداران ( اتحادیه كمونیست ایران 

جمعبندي از این , این حزب از مدتي به این طرف . مسلحانه در كردستان ایران است 
مبارزات را براي درس آموزي از تجارب آن در مبارزات تداركي براي جنگ خلق و 

               .             ارد همچنان در برپائي و پیشبرد جنگ خلق در ایران رویدست د
 نحوه شركت با جمعبندي از تجارب منفي)) افغانستان ) مائوئیست ( حزب كمونیست ((   

. )) پیریزي گردیده است, جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستيجنبش چپ افغانستان در
     )    .                               افغانستان ) مائوئیست ( اساسنامه حزب كمونیست  ( 

شامل حال بسیاري از اعضاي , بصورت مستقیم یا غیر مستقیم ,   این تجارب منفي 
جمعبندي منسجم تر و بیشتر از این تجارب . در تمامي سطوح تشكیالتي میگردد , حزب 

برپائي و پیشبرد جنگ خلق , یكي از شروط ضروري براي پیشروي در مسیر تدارك , 
جنگ مقاومت ملي مردمي و ((  كنوني آن در افغانستان مي باشد  كه شكل مشخص

                                  ,                                                           است)) انقالبي 
  
 

٤٠                  صفحه  اوید ج  شعله      سوم                         دوره سوم شماره
                                            

       ə  Ө    

   ү      ǚ  Қ   Ǜ    Ǜ  Қ ǚ  

  در عملپرولتري انترناسیونالیزم تحقق
گفته زریني دارند كه هم معرف كمونیست ها و , در مانیفیست حزب كمونیست , ركس و انگلس ما

:هم ستاره رهنماي آنهادر مبارزات شان است   
(( ... كمونیست ها در مبارزات پرولتر هاي ملل گوناگون , مصالح مشترك همه پرولتاریا را 
صرفنظر از منافع ملي شان  ,  مدنظر قرار مي دهند و از آن دفاع مي نمایند , و از طرف دیگر 
, در مراحل گوناگوني كه مبارزه پرولتاریا و بورژوازي طي میكند , آنان همیشه نمایندگان 
 مصالح و منافع تمام جنبش  هستند .)) .                                                                  
 بر مبناي درك روشن از این خصلت جهاني و استراتژیك مبارزات كمونیست ها و تعهد عمیق 

بخش مشخصي به , افغانستان ) مائوئیست ( نسبت به آن است كه در برنامه حزب كمونیست 
در این جا به صراحت بیان گردیده . اختصاص یافته است ) )انترناسیونالیزم پرولتري (( مبحث 
                                                                                           :             است 

 (( انترناسیونالیزم پرولتري یك اصل اساسي براي كمونیست ها محسوب مي گردد . این اصل 
مبین آن است كه كمونیست ها قبل از همه بخاطر انترناسیونالیست بودن شان از سایر انقالبیون 
تفكیك مي شوند . حزب كمونیست ( مائوئیست ) افغانستان , انترناسیونالیزم پرولتري را از لحاظ 
ایدئو.لوژیك  -   سیاسي و تشكیالتي به مثابه یك اصل اساسي مبارزاتي خود پذیرفته است .))     

صه نتیجه گیري این بخش از برنامه حزب این است كه در حال حاضر تحقق عملي     خال
.    انترناسیونالیزم پرولتري عبارت است از رزمیدن در صفوف جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 

اولین شرط عضویت در حزب , افغانستان كه پذیرش آن ) مائوئیست (  اساسنامه حزب كمونیست 
:      بیان داشته است به صراحت و قاطعیت ))   انترناسیونالیزم پرولتري ((تحت عنوان , است 

 این. افغانستان است )  مائوئیست (انترناسیونالیزم پرولتري یك اصل اساسي حزب كمونیست ((  
سپاه رزمنده اردوي بین المللي پرولتاریا در افغانستان است و مبارزات انقالبي در , حزب 

برد  جهاني به پیش میثابه سهمگیري در مبارزات انقالبي بین المللي پرولتاریايافغانستان را به  م
حزب مبارزات انقالبي در افغانستان را در خدمت به انقالب جهاني گسترش میدهد و پرولتاریا . 

تا جامعه , و خلق هاي افغانستان را طبق اساسات انترناسیونالیزم پرولتري پرورش مي دهد 
   )        3(                بقیه در صفحه                                انقالبي آینده آزاد  و, مستقل 
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