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 رانقالب کبیراکتوبالگردبمناسبت بزرگداشت ازیکصد ویکمین س    

والدی میرایلیچ )لنین( دررأس کمونیستهای   بلشویک( اتحاد شوروی ؛کمونیست ) به شهادت تاریخ حزب

واصول  ضدانقالبی ناردنیکها را  نظریات سیاسی  -ارزه ایدئولوژیک مببا  تزاری انقالبی  روسیه

زدهم قرن نویراخات کارگری  مارکسیستی روسیه رادرایجاد حزب سوسیال دموکر و زمینهدرهمشکسته 

ی ماهیت ضدانقالب تداوم مبارزه مبارزه "بین دوخط"وبا تعمیق  رفیق لنین همچنین .آماده ساختمیالدی 

سال ) درکنفرانس پراگ در بلشویکها ، منشویکهارارا افشا کرده و ازجمله منشویکها اشکال اپورتونیسم

( میالدی، حزب سوسیال دموکراتیک 9191وحزب بلشویک تا سال ) ، حزب اخراج کردندزا( 9191

 ونیست )بلشویک( اتحاد شوروی مسمامحزب کبه وبعد ازآن  هشدکارگری روسیه" بلشویک" نامیده 

:"  این کنفرانس درتاریخ حزب ما دارای رفیق استالین  درباره کنفرانس پراگ چنین می گوید. گردید

ط فاصلی قرارداده ودرهمه ای بزرگترین اهمیت بود؛ زیرا درمیان بلشویکها ومنشویکها خ

بعد ازاخراج منشویکها ودرآمدن  .بصورت حزب بلشویک واحد درآورد"سازمانهای بلشویکی راکشور

حزب " :لنین می گوید ونیرومند ترگردید.بلشویکها بصورت حزب مستقل، حزب بلشویک مستحکم تر

ویک شعارهای حزب بلشاز"، چنین بود یکی عناصراپورتونیستی استحکام می یابداز خود باتصفیه ای

به بعنوان حزبی ازطرازنووازاحزاب سوسیال دموکرات انترناسیونال دوم بطوراساسی تفاوت داشت. 

ودند، حزب ذیرمی نماپورتونیستها مبارزه ای آشتی ناپرناسیونال دوم، برضدبلشویکها برعکس احزاب انت

ه ، حزب لنینی، حزبی کینلوث اپورتونیست ها پاک کرده وتوانستند حزبی ازطرازنوولتری را ازپر

 را بدست آورد، تأسیس نمایند. بعداً دیکتاتوری پرولتاریا

علم انقالب پرولتری  درتشکیل حزب کمونیست  سیاسی واصول -ولوژیکبه لحاظ ایدئمطلب فوق   

یسم وامپریال جهانی علیه سرمایه داریریا وسایرزحمتکشان تاانقالبی ورهبری مبارزات انقالبی پرول

انواع رویزیونیسم واشکال  مبارزه علیهیعنی همین موضوع،  است. اهمیت فراوانحایز وارتجاع

سال  یکصداز بیش اپورتونیسم وتسلیم طلبی طبقاتی وملی درجنبش کمونیستی بین المللی خاصتاً طی

. وتجارب کشورهای مختلف جهان بوده وهستانقالبی پرولتری درجنبشهای اخیرازموضوعات مهم در

یروزی پبه درآنها ، چه درکشورهای که انقالب پرولتری ی جهانپرولتاریا مبارزات انقالبی مثبت ومنفی

نشان جهان طی این مدت کشورهای مختلف دردیگر نیست انقالبیاحزاب وسازمانهای کموچه و رسید

ظامهای نانقالبات پرولتری و به سهمگین ضربات واشکال اپورتونیسم  یونیسممی دهد که انواع رویز

رده کولتاریا وسایرزحمتکشان جهان واردمبارزات انقالبی پروالیستی ودیکتاتوریهای پرولتاریا سوسی

 هانج تی انقالبی درکشورهای مختلفاند. وبحران عمیق وتشتت وپراکندگی کنونی درجنبشهای کمونیس

ونیسم تسلط رویزیویاهاخرابکاری ای نتیجهبطورعمده  ،جنبش کمونیستی بین المللیدرسطح همچنین و

لنین درپرتومارکسیسم انقالبی ودرک عمیق ازماهیت  .حزاب کمونیست انقالبی می باشدواپورتونیسم درا

منحیث کشوری سرمایه  را آن، پیروزی سوسیالیسم درکشورروسیه تزاریوخالقیت وخصلت علمی 

وده ها میلیون دهقانان  خانه مناسبات فئودالی روابط ودرشرایط  بد نیمه سرواژ ودیتموج باو داری

ارکس م درحالیکهمی دانست. ، امکان پذیرودرعصرامپریالیسم به لحاظ کمیت اندکوطبقه کارگرخراب 

سرمایه داری ی پیشرفته ویا همزمان درچند کشورنظرداشت که:" سوسیالیسم درکشوری سرمایه دار

ران به اقتصاد ویعقب مانده وبا صنایع روسیه تزاری درآن شرایط   ."به پیروزی خواهد رسید پیشرفته

سیه  بدست آوردن بازارها وسرزمینهای جدید وسرکوب جنبش انقالبی کارگران ودهقانان روآرزوی 

د دیوتش جهانی نتیجه بحران همگانی سرمایه داری کهاین جنگ امپریالیستی .اول شدوارد جنگ جهانی 

 د؛ بحرانبو وغارت خلقها وملل  تضاد بین قدرتهای سرمایه داری امپریالیستی برسرتجدید تقسیم جهان
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ضعیف راحلقه امپراتوری تزارلنین  را شدت بخشیده وسرمایه داری جهانی را تضعیف نمود.

ه ک به وضوح نشان دادکبیراکتوبر پیروزی انقالبو .کردارزیابی  جهانی درزنجیرنظام سرمایه داری

ً آگاهطبقه کارگردرروسیه تزاری متشکل  یستحزب کمون،ودارای ستاد انقالبی رهبری کننده  ، نسبتا

وده تاز تن توانست ده ها میلیوندرجامعه آماده عینی  بلشویک( با خط روشن انقالبی بود ودرشرایط)

ت انواع ستم طبقاتی وملی وشدازتزاریزم وسایرزحمتکشان را که تحت سلطه  های دهقان

ن لنی لنین" روسیه تزاری را زندان ملل خواند" رامتحد سازد. دبه ستوه آمده بودن بیرحمانهاستثمار

رزیابی او روسیه تزاریوشرایط  اوضاع ازودیالکتیکی تحلیل علمی دررأس کمونیستهای انقالبی با 

 ،الیستییووقوع جنگ امپر ودیت بحران سرمایه داری جهانیموج، آنزمان بین المللیاوضاع وشرایط 

بلشویک( برهبری لنین )با مبارزات انقالبی شرایط ذهنی رادرجامعه آماده کردند. حزب کمونیست

ا داهیانه ررزحمتکشان وسایودهقانان بی پرولتاریا مبارزات انقال مارکسیسم انقالبی واستالین با اتکابه

به  ( میالدی انقالب سوسیالیستی9191اکتوبرسال ) 12بتاریخ  ،وبا سرنگونی تزاریزمرهبری کرده 

  .پیروزی رسید

نیارا تکان داده دپیروزی انقالب کبیراکتوبروتأسیس نظام سوسیالیستی وبرقراری دیکتاتوری پرولتاریا

وینی را درتاریخ بشراعالم نمود عصرنو را به صدا درآوردگ سرمایه داری جهانی ناقوس مرو

امپریالیسم آستان انقالب اجتماعی پرولتاریا (. لنین می گوید:" م وانقالبات پرولتریعصرامپریالیس)

پیروزی انقالب کبیراکتوبرآزادی  درمقیاس جهانی تأئید شده است". 9191است؛ این حقیقت ازسال 

به ارمغان روسیه ساکن درهمگانی رابرای خلقهای ملل واقعی وعدالت  ورفاه اجتماعی  ودموکراسی 

جنبشهای انقالبی پرولتری وجنبشهای رهائیبخش ملی کبیراکتوبرالهامبخش  آورد. پیروزی انقالب

وکشورشوراها منحیث پایگاه انقالب  درسراسرجهان گردیدهخلقها وملل اسیر وجنبشهای استقالل طلبانه

تم س خلقها وملل تحت زادی بخش ملیبشهای انقالبی پرولتری وجنبشهای آجهانی حامی وپشتیبان جن

زاررا تحت سلطه امپراتوری تحق تعیین سرنوشت برای ملل  دولت دیکتاتوری پرولتاریا .درجهان گردید

های درطول سالملل مختلف ی هاکمونیست لتهای مستقل برسمیت شناخت.جداشدن وتشکیل دو سرحدتا

ت کارگری مارکسیستی  حزب سوسیال دموکراجنبش انقالبی پرولتری تحت رهبری موجودیت 

ا ب  " بلشویک" مبارزه می کردند.مارکسیستی دموکرات کارگری حزب سوسیالتحت رهبری وبعداً 

این  قل ازجانبل دولتهای مستیازجانب دولت انقالبی پرولتاریا وتشک اعالم حق تعیین سرنوشت ملل

ش ارت ن مردمی وکمک وحمایتساختن کارگران ودهقان وروشنفکرا بابسیج ومتحد ؛ کمونیستهاملل

 با شکست طبقاتو به پیش بردهت تشکیل نظامهای انقالبی شورائی ، مبارزه انقالبی رادرجهسرخ

 پیروزی انقالببا تشکیل کردند که  دراین جمهوریت ها های انقالبی شورائیدولت، ارتجاعی واقشار

نخستین کنگره ای همه شوراهای اتحاد شوروی  ،همه ملل درروسیه سابق سرزمینهایدر پرولتری

نه ای ملل ااتحاد داوطلببا ( منعقد گردید. دراین کنگره بنابرپیشنهاد لنین واستالین، 9111دراخیرسال ) 

   برقرارگردید. تحاد جماهیرشوروی سوسیالیستیاشوروی دریک دولت، 

ی سوسیالیستی جماهیرشوروتشکیل اتحاددیکتاتوری پرولتاریاو وبنیان گذاریپیروزی انقالب کبیراکتوبر

انقالب اکتوبرونظام سوسیالیستی ع کارگران وسایرخلقهای زحمتکش ازششم کره زمین ودفادریک 

ها امپریالیستی وفایق آمدن برناتوانیی وتهاجم نظامی چهارده کشوروقیام ضدانقالب داخلها دربرابرتوطئه 

بلشویک( ) شوروی تحت رهبری حزب کمونیستحاد ومشکالت عدیده وساختمان سوسیالیسم درات

م انقالب وخدمات جاودان رفیق لنین به عل برهبری لنین واستالین خود ثبوتی برحقانیت مارکسیسم انقالبی

اد وعناصری . لیکن افرکیفی بخشید لنینیسم تکامل -مارکسیسم به مارکسیسمازرا  که آن است رولتریپ

ارتجاعی ودیگرعناصر گوناگون واپورتونیستی رویزیونیستی احزابخطوط وتعلق مرتد وضدانقالبی از

م اکتوبروساختمان سوسیالیسکبیر انکارصریح ازحقانیت پیروزی انقالببا خادم سرمایه داری جهانی
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 ساخته «بی اعتبار» نقالب پرولتری راسعی می کنند تا انقالب اکتوبروعلم ا ، مذبوحانهدراتحاد شوروی

مه عقب مانده وبا موجودیت شرایط نی با صنایع درکشوری سرمایه داری رراوپیروزی انقالب کبیراکتوب

.بهمین صورت عده ای ازاین عناصرپیروزی انقالب دموکراتیک جلوه دهندمارکس خالف نظرسرواژ،

ی درکشوردرچین )برهبری رفیق مائوتسه دون تحت رهبری حزب کمونیست  نوین وانقالب سوسیالیستی

ماتریالیسم تاریخی نظرمارکس ورا خالف  (-آن زمانچین  -  مستعمره ومستعمرهنیمه فئودالی ونیمه 

ین همچناین قماش عناصر می خوانند.« انقالب خرده بورژوازی»آن راو دانستهوماتریالیسم دیالکتیک 

راتحاد د واحیای سرمایه داری انهدام دیکتاتوری پرولتاریا وسرنگونی نظام سوسیالیستیعلت اصلی 

انقالب  که درپیروزی دردرون حزب ودولت مدرن" خروشچفیرویزیونیستهای "توسط  هران شوروی

انهدام دیکتاتوری پرولتاریا وسقوط نظام همچنین . ه داری عقب مانده می دانندکشورسرماییک اکتوبردر

هبری بر« سه جهانی»باند رویزیونیست ای بوسیلهتی واحیای سرمایه داری درچین را که سوسیالیس

 کشورچین  ناشی ازساختاراجتماعی اقتصادی عقب مانده آن زمانصورت گرفت دینگ سیائوپنگ 

وسط ت دیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی درآلبانی ترتیب درباره سقوط بهمین و .ارزیابی می کنند

رویج تونظرمنحط را  هنیتذ این عناصراین .، چنین نظری ابرازمی کنندای خوجهتهای دگمارویزیونیس

نی یعمارکس، برخالف نظرانقالب درروسیه تزاری، درچین وسایرکشورها که چون می کنندوتبلیغ 

نبوده واقعی  سوسیالیستی هایانقالببودند؛ ازاینروصورت نگرفته  "درپیشرفته ترین کشورسرمایه داری"

                                   .ومحکوم به شکست بودند

مانه مداخالت بیشر؛ ی درجهان سوسیالیستنظام  دیکتاتوری پرولتاریا وایجاددولت  اولین تأسیسبا 

 کمک وحمایت همه جانبه آنها درنیمهداخلی به  ستی  وشورشهای ضدانقالبقدرتهای امپریالیوغارتگرانه 

چهارده میالدی آغازگردید.امپریالیستهای انگلستان،فرانسه،جاپان،امریکاوجمعآ 9191اول سال 

نوین نظام علیه همه جانبه راداخلی تهاجم  کشورامپریالیستی وطبقات ارتجاعی شکست خورده

شویک( بلحزب کمونیست) بوجود آمد.اوضاع وشرایط سختی درکشورشوروی  سوسیالیستی آغازکردند.

صادی وزندگی سیاسی، اقتاردوگاه جنگی است  وری پرولتاریا اعالم کرد که کشوربمنزلهیکتاتودولت د

  "میهن سوسیالیستی درخطراستدولت شوروی اعالن کرد که : " هنگی آن را برپایه جنگ قرارداد. رفو

وصدها " را داد همه چیزبرای جنگلنین شعار" ت ومبارزه همه جانبه دعوت نمود. وخلقها را به مقاوم

جنگ شدند. حدود  ه به ارتش سرخ پیوسته وروانه جبهاتهزارتن ازکارگران ودهقانان بگونه داوطلبان

 ،وکمونیستهای انقالبی شدند. کارگران  اعضای حزب واتحادیه جوانان کمونیست رهسپارجبههنیمی از

لیه ع بلشویک( ودولت سوسیالیستیزحمتکش تحت رهبری حزب کمونیست) وسایرخلقهایدهقانان 

ه وانقالب اکتوبرومیهن رزمیدقهرمانانه فداکارانه و ریالیستهای غارتگرومتجاوزوارتجاع داخلیامپ

. طی افتنجات ی وضدانقالب داخلی امپریالیستهای متجاوزخارجیازخطرسرنگونی بوسیله  سوسیالیستی

 ویرانیهای زیادیصدمات اقتصادی وسالهای مبارزه علیه تهاجم امپریالیستهای خارجی وارتجاع داخلی 

هقانان ، دپرولتاریا ؛ داخلی  شکست امپریالیستهای خارجی وضدانقالب د. اما با شوراها وارد آمبرکشور

ختمان درراه سانیرووتوان هرچه بیشترعالقه فراوان ووسایرزحمتکشان اتحاد شوروی سوسیالیستی با

 کوتاه کشورعقبوطی مدت زمان  همت گماشته ها سوسیالیسم وعمران میهن سوسیالیستی درهمه عرصه

رفته مبدل گردیده وخلقهای ملتهای ساکن دراتحاد به کشورسوسیالیستی مترقی وپیشمانده روسیه 

 عالی بهره مند شدند.رسیده وازتحصیالت  وآسایش فاه ریستی به جماهیرشوروی سوسیال

فت. ررگشوراها قرابلشویک( ودولت کشوررفیق استالین دررأس حزب کمونیست)ازمرگ رفیق لنین بعد

ومبارزه برای صنعتی کردن کشورشوراها  دراین دوره احیای اقتصادملی وساختمان سوسیالیسم

 د . اساس صنایع سنگین که توان تجدیود که به پیروزیهای بزرگی دستیافتوظایف مهم حزب ودولت باز

،ساوخوزها وکلخوزهای نوین ساختمان عظیم کارخانه ها صاد ملی را داشته باشد، ریخته شد؛اقتوتقویت 
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رهم دمتوسط یا بورژوازی دهات(  ) زمینداران توسعه یافتند؛ باحدت مبارزه طبقاتی درجامعه کوالکها 

ت تروتسکیستها واپورتونیستهای دسسیاسی -حزب با تشدید مبارزه ایدئولوژیک شکسته شده ودردرون

انجام نخستین پالن پنج ساله وتجدید ودهقان را برای کارگرراستی ازحزب اخراج شدند؛ حزب طبقه 

بسیج نمود. دراین دوران بزرگترین پیشرفتها ساس سوسیالیستی کردن اتحاد شوروی ساختمان برا

 گردید. اتحاد شورویخلقهای  نصیب  ودرعرصه های علوم وتکنالوژی درصنایع وکشاورزی

د اتحادولت و؛ ازآنرجعه باربوداجنگ جهانی امپریالیستی دوم برای همه ملل وازجمله اتحاد شوروی ف 

می کوشید. اتحادشوروی درپایان سال   اش به تقویت بنیه نظامی ودفاعیلزوماً سوسیالیستی شوروی 

را افشاورسوا سازد. امپریالیستهای متجاوز  وارد جامعه ملل شد تا ازآن طریق اهداف شوممیالدی 9191

 نعقدمامپریالیستهای متجاوز ه احتمالیحمل برضداتحاد شوروی با یکعده کشورها پیمان تعاون متقابل 

ران، کارگمان به اتحاد شوروی حمله کردند.فاشیستهای جنایتکاروغارتگرآل 9119باآلخره درسال کرد،تا

بلشویک( ودولت شوروی  اد شوروی تحت رهبری حزب کمونیست)وسربازان ارتش سرخ اتح  ندهقانا

ه فاع برخاستند. کمونیستها درصف مقدم جبهه جنگ میهن سوسیالیستی شان بوقهرمانانه ازنظام 

 .خلقهای اتحاد شوروی درجنگ جهانی دوم متحمل شدندکمونیستها وقرارگرفته وبیشترین تلفات را 

درجریان جنگ جهانی دوم با آنکه قدرتهای امپریالیستی در" جبهه متحد ضد فاشیسم" که اتحاد شوروی 

 آنها داری می کردند؛ لیکن همه تحاد شوروی خودرضد اب نیزدرآن شرکت داشت ازخرابکاری علنی

نگ جدرجریان  بودند. هتلری خواهان تضعیف ویا شکست کشورشوراها درجنگ با فاشیستهای نازی

درکشورهای اروپای شرقی  وآزادی خواه جهانی دوم کمونیستها وکارگران ودهقانان ونیروهای مترقی

 ت طبقا شکست وطرد سلطه فاشیسم وسرنگونیبعدازرشوراها وارتش سرخ با کمک بیدریغ کشو

تشکیل داده وخلقهای این کشورها  ونظامهای سوسیالیستی داخلی دولتهای دموکراتیک توده ای یارتجاع

وراه رشد وترقی  رسیده آزادی ودموکراسیبه رهائی یافته وداخلی اززیرسلطه امپریالیسم وارتجاع 

 گردید.برای آنها میسر ورفاه اجتماعی

خلقهای اتحاد شوروی تحت رهبری استالین با جدیت ؛وختم جنگ فاشیستهای نازیشکست خفتباربعد از 

کشورهمت گماشته ودرراه ساختمان سوسیالیسم  خرابیهای جنگ واعمارمجدد اقتصاد تمام به ترمیم

 ودرمبارزهرهبری کرد رانه بمد استالین  ساختمان سوسیالیسم رارفیق  مساعی زیادی بخرج دادند.

استالین  نوبوخارن ودیگراپورتونیستها فایق آمد. لیک زب علیه تروتسکیسمسیاسی دردرون ح -ایدئولویک

کامل طبقات ویا محو نیزگردید. اوصحبت ازنابودی کامل عناصرسرمایه داریدچاراشتباهات فکری 

رمقامت عالی ستها( دردرون حزب ودرویزیونیی نمود؛ درحالیکه عناصربورژوازی)دراتحاد شورو

( بطورعلنی 9129وخاینانه نقب می زدند. واین واقعیت بعد ازوفات استالین درسال )  هوجود داشت

 بارزه طبقاتی دراتحاد شوروی داشت،مطبقات ووجود ارزیابی نادرست ازخودرا آشکارکرد. استالین 

طبقاتی تحت  ادامه مبارزه"به اصل و یعنی به موجودیت تضادهای طبقاتی دردوران سوسیالیسم

خود ای بحث یالکتیک مبنتوجه نکرد؛ اوتضاد رابعنوان قانون اساسی ماتریالیسم د "دیکتاتوری پرولتاریا

ا ب این اشتباهات استالین درزمینه فلسفه وبخصوص درمورد مسئله دیالکتیک تبارزداشت. قرارنداد؛

جهان رودوست خلقهای زحمتکش پیگلنینیست -آن استالین بحیث یک مارکسیستدوجو

 مقام وحیثیتازانگلس، لنین ومائوتسه دون( ، مارکس)هبران بزرگ پرولتاریای جهان ردرکناردیگر

خاص سرسختهای ضدانقالبی وبطور است. ازاینکه امپریالیسم وارتجاع بین المللیشامخی برخوردار

فین مخالبرخی ازت عملی که علیه ازجمله شد اشتباهات استالیندرمورد کمونیستی  دیشه هایودشمن ان

نیسم به کمو آنها ناشی ازخصومت ورزی که  بگونه مبالغه آمیزتبلیغات سوء می کنند ،صورت گرفت

وسایرزحمتکشان جهان روشنفکران مترقی مردمی واذهان کارگران قالبی است. اینها هدف دارند تا ان

 متوهم سازند. وانقالب پرولتری را نسبت به کمونیسم انقالبی
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به تاریخ حزب کمونیست) بلشویک( وپیروزی انقالب کبیراکتوبرودوران )عمرحدود با نگاهی گذرا  

باریکی دو تحت رهبری لنین واستالین؛ کشورشوراها سه ونیم دهه( حکومت اتحاد شوروی سوسیالیستی

رفته ودرحمله قدرتهای امپریالیستی قرارگ ( موردتهاجم9119( ودیگری درسال ) 9191درسال) 

 دوم)جریان جنگ جهانی امپریالیستی دوم( بخش اعظم دست آوردهای مادی خلقهای اتحادشوروی

ازکارگران ودهقانان وکمونیستهای اعضای  تن میلیون 11وحدود  سوسیالیستی به نابودی کشیده شد

رهردومورد ها بود. اما دابرای کشورشوری جبران ناپذیر ضایعهش شدند که این درمورد  حزب کشته

بلشویک( ) کمونیست وسایرزحمتکشان اتحاد شوروی تحت رهبری حزبدهقانان  کمونیستها، ،پرولتاریا 

 امعهج با اتکا به نیروومنابع وابتکارخود شان به سرعت تمام  به ترمیم ویرانیها درعرصه های مختلف

ه رابطعادی نبوده ونیست. این امر تکامل ادامه دادند. این  یک موضوعپرداخته وبه راه رشد وترقی  و

ی رهبر سیاسی  -خط ایدئولوژیک انقالبی وماهیتی خالق خلقها ده ونیرواارآگاهی و بهدیالکتیکی 

رمدت د همه این مسایل بشکل حیرت انگیزیودیکتاتوری پرولتاریا دارد.  کننده درنظام سوسیالیستی

 کمونیسم انقالبی منحیثرماهیت وخصلت ثبوت دیگری بکه این خود  زمان کوتاه صورت گرفته اند

یگانه راه نجات خلقها وبشریت ازسلطه وستم واستثماروحشیانه سرمایه داری جهانی وامپریالیسم 

 . می باشد، ودیگرنظامهای استثمارگروستمگر

 درچین دیکتاتوری پرولتاریانظام سوسیالیستی و میالدی9111ازوفات رفیق مائوتسه دون درسال بعد

ازآن  سرنگون گردید. ضدانقالبیی رویزیونیستی طی یک کودتا «سه جهانی»رویزیونیستهای توسط

ی جهانی وامپریالیسم فروپاشی هیچ کشورسوسیالیستی درجهان وجود ندارد. سرمایه دارزمان تاکنون  

ه ک ای «شنفکرانرو» جهت دیگراز.کردند اعالم« مرگ کمونیسم»را «شوروی» امپریالیسمسوسیال 

درکشورهای مختلف جهان بوده وبه اندیشه های  رفیقان نیمه راه جنبشهای انقالبی پرولتریزی رو

ا امپریالیسم وارتجاع بوتسلیم طلبهارویزیونیستها واپورتونیستها دیگربا انقالبی کمونیستی بی باورشده اند،

توده خوانده و« دناکارآم» اندیشه های کمونیستی را وبا وراجی وسفسطه گوئی همصدا شده  بین المللی

های خلق را نسبت به کمونیسم انقالبی وپیروزی انقالبات پرولتری درآینده متوهم می سازند. درحالیکه 

دراوایل دهه نود قرن بیستم « اتحاد شوروی» ، آنچه درجهانی امپریالیسم وارتجاع برخالف ادعای

های یبرخالف لجن پراکنوبود. امپریالیستی سوسیالنظام سرمایه داری دولتی وفروپاشید میالدی 

 م درعملآن درقرن بیست حقانیتاست وکمونیسم انقالبی زنده  امپریالیسم وارتجاع بین المللی، مغرضانه

تاریا ودیکتاتوریهای پرول ودرچندین کشورجهان انقالبهای پرولتری به پیروزی رسیده به ثبوت رسید

تحت رهبری ودرچین  بری لنین واستالینجمله دراتحاد شوروی تحت رهاز ونظامهای سوسیالیستی

  رفاهواجتماعی  وعدالت واقعی به آزادی ودموکراسی ایجاد شدند وخلقهای این کشورها مائوتسه دون

زه به یقین که با مبار دستیافتند.های مهمی پیشرفت به  حیات اجتماعی مختلف عرصه هایودررسیده 

ری احزاب کمونیست انقالبی باردیگرانقالبهای انقالبی پرولتاریا وسایرزحمتکشان جهان تحت رهب

عرصه جهان در ونظامهای سوسیالیستیی رسیده ودیکتاتوریهای پرولتاریاپرولتری به پیروز

 .ظهورخواهند کرد

ها ل خلقوچپاوگری ضراست وبرستمگری واستثماروغارتتحیک نظام طفیلی ومنظام سرمایه داری  

بحران ذاتی نظام سرمایه داری است. درشرایط بحرانهای اقتصادی متناوب میلیونها  استواراست.وملل 

شرایط درکشورهای سرمایه داری  می شوند. شدیدی دچارفقرومسکنتشان ی کارگروخانواده ها

رزش ا منبع بزرگی برای کسب  رند کهورا بوجود می آ ارتش ذخیره بیکاران اقتصادی هرنوبت بحران

است. تحت این نظام غارتگرهیچگونه تضمینی حتی برای فروش نیروی کارکارگران اضافی برای آن ها 

کارگری  راتدرهیچ کشورسرمایه داری وجود ندارد. درکشورهای سرمایه داری فقط مشتی ارسطوک
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رفاه واز هامتیازاتی دریافت کردآنها، ه ای تحت سلطکشورهازقبل غارتگری سرمایه های امپریالیستی از

  برخورداراند.

لمللی بین ا هرچند امپریالیسم وارتجاع سم انقالبی است. یگانه راه نجات خلقهای زحمتکش جهان کمونی

مرتجع « روشنفکران»اجیرکردنشان و عریض وطویل نشراتیهای دراختیارداشتن دستگاهبا

ادامه  زحمتکش وگمراهی خلقهایاغفال سمپاشی ولجن پراکنی علیه کمونیسم انقالبی و به وضدانقالب 

ته وجود داش وستمتا استثماریابند. زیرا تدهند، بازهم نمی توانند دردرازمدت به این اهداف شوم شان دس

علم جهان وجود دارد. بحکم شورهای مختلف کباشد مقاومت ومبارزه علیه ستمگران وبهره کشان در

حل  تضاد آشتی ناپذیراست ویگانه راهپریالیسم ت ارتجاعی واموطبقاتضاد بین خلقها  انقالب پرولتری

داخلی ونابودی سرمایه   سرنگونی سلطه وحاکمیت طبقات ارتجاعی جهان آن برای خلقهای زحمتکش

ین مامول تحقق ا .وکراتیک خلق ونظام سوسیالیستی می باشدامپریالیسم وتأسیس دولت دمداری جهانی و

 -مارکسیستتحت رهبری احزاب کمونیست انقالبی)وسایرزحمتکشان مبارزه انقالبی کارگران با

وزی انقالب ازجمله پیردرقرن بیستم  پرولتری پیروزی انقالبهای .(امکان پذیراستمائوئیست -یستنیلن

ست تا ا درکشورهای مختلف جهان انقالبی هایکمونیستاین وظیفه ورسالت  د کهکبیراکتوبرنشان دا

انواع ننگین  های وافشای چهره بین المللی مبارزه علیه امپریالیسم وارتجاع پیشبردهمزمان با 

اندیشه های رهائی بخش کمونیسم ، این خادمین نظام سرمایه داریاپورتونیسم اشکال و رویزیونیسم

ماده آ را درکشورهای شان انتقال داده وشرایط ذهنی انقالب توده های خلقپرولتاریا وسایر رابه انقالبی

 ند.ساز

 مائوئیسم! -لنینیسم -زنده باد مارکسیسم -

 پیروزباد مبارزات انقالبی پرولتاریا وسایرخلقهای زحمتکش جهان! -

 نابود باد سرمایه داری جهانی وامپریالیسم وارتجاع ! -

 !یسم این دشمنان نقابدارکمونیسم انقالبیاپورتوناشکال ویزیونیسم ورانواع مرگ بر -
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