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 می روزجهانی کارگر ماه بمناسبت اول              
 جهان است. درتاریخ مبارزات  کارگران وحق طلبانه مترقیبارزات گرامیداشت ازم می ماه  ازاولتجلیل 

( کارخانه 1200کارگران)  (1886درسال) روزی است که مصادف به میماه  اول ، نپرولتاریای جها

ازده ساعت به هشت )وتقلیل ساعات کارروزانه بهبود شرایط کارامریکا با خواست شیکاگو درشهر

وروی خواستهای شان تظاهرات بزرگی براه انداخته  کارگران درروزچهارم اعتصاب کردند.  (عتسا

ی عدادتاین بود که پولیس برآنها آتش گشود و لت امریکا برتظاهرکنند گاندوپافشاری کردند؛ ولی پاسخ 

بعد  برحق شان مطرح کردن خواستهای« جرم»به  را رتن ازکارگرانچهاراکشته وزخمی کرده و

 اول ماه می . بدین لحاظبدارآویختجنایتکارانه وحشیانه ونهاراوآمحکوم کرده به اعدام  "محاکمه"از

شان توسط طبقه سرمایه بخاطرمبارزه برحق  بود ازکارگرانی است کهیادیک جهت از

ان جهان کارگر شتی است ازمبارزات حق طلبانهدیگربزرگداوازجهت  اعدام شدند ددمنشوستمگردار

 بین الملل سوسیالیست درپاریسکنگره  .جهان تجلیل می گردددرسراسر "روزجهانی کارگر"بنام که 

ازآن تاریخ تاکنون و اعالم نمود جهان همبستگی کارگراناول ماه می رابنام روزروز (1889درسال)

اری با برگز را بنام" روزکارگر"انقالبی ومترقی این روز وروشنفکرانوسایرزحمتکشان  کارگران

می  جهان گواهیطبقه کارگر تاریخ مبارزاتتجلیل می کنند. درسراسرجهان تظاهراتها  برپائیمحافل و

ازطرف طبقات حاکم ارتجاعی مورد  هان مبارزات حق طلبانه آناندرکشورهای مختلف ج که دهد

وسط ت خونین کارگران "شهرشیکاگو"  سرکوبآن  برجسته ای  مثالو رگرفته استقرا سرکوب خونین

 وسایرخلقهای زحمتکش آگاه وکارگران روشنفکران انقالبی ومترقیبرلذادولت امریکا است. 

تاریا همبستگی پرولو اتحادتحکیم  درجهتراهرچه باشکوه تروگسترده تراین روز درسراسرجهان است تا

 نند. برگزارک وسایرزحمتکشان جهان

 مارکس وانگلس وتشکیل" وانتشار"مانیفست کمونیست" توسط )علم انقالب پرولتری( ظهورمارکسیسمبا  

 ، "!شوید شعار" پرولتاریای سراسرجهان متحدوطرح  ( میالدی1847اتحادیه کمونیستها" درسال ) 

مبارزات طبقه علیه طبقات استثمارگروستمگراعالم شده و جهان عصرجدیدی درمبارزه زحمتکشان

می با یالیسم علبنیان گذاران سوسمارکس وانگلس از .ه لحاظ کیفی وارد مرحله نوینی گردیدبکارگر

مبارزات ه وودنم ومترقی سمتدهی انقالبیبرای اولینبارشرکت درجنبش طبقه کارگرمبارزات این طبقه را

طرح  ا سطحوت شرایط کارفراتررفته  ی وبهبوداقتصادی ورفاه مطالباتخواستهاو سطحازطبقه پرولتاریا

ایجاد شده  " انترناسیونال اول"( 1864درسال). های سیاسی طبقاتی آنها ارتقا یافتمطالبات وخواست

کلیه نیروهای مبارزطبقه کارگراروپا وامریکا دریک ارتش بزرگ  واحد بود.  متشکل شدن وهدف آن

کسب  زه تااین مبارارگر( پیوند سوسیالیسم علمی با جنبش طبقه کپرولتاریا )مبارزه با تکامل کیفی 

قاتی پیروزی مبارزات طب .تکامل نمودسوسیالیستی  نظامووایجاد دیکتاتوری پرولتاریا  قدرت سیاسی

سوسیالیستی  هایهای پرولتاریا وتشکیل نظامکسب قدرت سیاسی وایجاد دیکتاتوریانقالبی طبقه کارگرو

 قالبیمارکسیسم انکشورهای مختلف جهان ثبوت حقانیت در ستمدموکراتیک توده ای درقرن بیونظامهای 

درسال پیروزی انقالب کبیراکتوبرمیالدی، (1871مون پاریس"درسال)ک"کوتاه مدت ازپیروزی. بعداست

 قهجامعه سوسیالیستی بزرگترین پیروزی طبوایجاد درروسیه وتشکیل کشورشوراها (1917)

 رمایه داری جهانی وامپریالیسم را بصدادرآورد.که ناقوس مرگ سپرولتاریابرطبقه سرمایه داراست 

ب وپیروزی انقال (1945درسال) درویتنام شمالیدموکراتیک توده ای  پیروزی انقالبهمین صورت ب

( وهمچنین پیروزی 1958ل)وپیروزی انقالب سوسیالیستی درسا 1949درسال درچین  دموکراتیک نوین
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جنگ جهانی بعد ازدموکراتیک توده ای وانقالب سوسیالیستی درچند کشوراروپای شرقی  انقالب

بقه ی ط. همه این پیروزیهادرکشورهای دیگر دموکراتیک  -های ملیوزی انقالبوپیرامپریالیستی دوم 

قالبی است انیگانه طبقه لق زحمتکش، طبقه کارگراین حقیقت استواراست که دربین طبقات خکارگربر

سرنگونی اتتاپیروزی نهائی، یعنی را یانقالبرا فراگیرد مبارزه  اندیشه های انقالبی طبقاتی اشگرکه ا

توری تاوامپریالیسم وتشکیل دیکاستثمارگروستمگر دیکتاتوری طبقه سرمایه دارودیگرطبقات ارتجاعی

  به پیش می برد. طبقاتی اش

 رفاقداست. طبقه کارگاش یگانه طبقه انقالبی  خصلت طبقاتیموقعیت اجتماعی و طبقه کارگربه لحاظ 

ش به جزنیروی کار جهت ادامه حیات خود واعضای خانواده اشمایملک شخصی است وهرگونه 

ادامه دهد. درحالیکه اش   می تواند به زندگی است که وبا فروش نیروی کارش ارددیگردستمایه ای ند

 همیشه  نج اواست؛ ولی خودشستردهمه ثروتها ونعمتهای مادی جهان حاصل نیروی کارو

داد که تملک وجایه سرمایه واست. بعبارت دیگراین هموگرسنگی دست به گریبان  بافقروتنگدستی 

درجهان قراردارد حاصل ارزش اضافی وتصاحب عده ای معدودی زالوصفت ومفتخوار  درتصرف

صب غل فئوداطبقه واراست که توسط طبقه سرمایه دودسترنج سایرزحمتکشان ی کارطبقه کارگرنیرو

روکاردارد؛ س چون طبقه کارگربا صنعت وتکنیک پیشرفته که نتیجه پیشرفتهای علوم استشده است.

کل تش بوده وازروحیه قوی شعوروفهم بیشتریزحمتکش دارای  خلق رونسبت به دیگرتوده هایازاین

گونه بطبقاتی واجتماعی طبقه کارگر، او اما با وجود این موقعیتپذیری وسازمانیابی برخورداراست. 

اندیشه های انقالبی پرولتری توسط  دست نمی یابد. طبقاتی اش خودبخودی به اندیشه های انقالبی

 تاریخ جنبش کمونیستی بین المللیدر. به طبقه کارگرمنتقل می شودنفکران انقالبی ومترقی روش

:" ما گفتیم که آگاهی سوسیال ن می گویدرفیق لنی است. ی تا کنون چنین بودهوجنبشهای کارگر

اشد. این آگاهی را فقط از خارج ممکن بود اصوالً نمی توانست وجود داشته ب دموکراتیک  درکارگران

باقوای خود منحصراً میتواند آگاهی که طبقه کارگر  وارد کرد. تاریخ تمام کشورها گواهی میدهد

کند که باید تشکیل اتحادیه بدهد، برضد کارفرمایان  لحاصل نماید، یعنی اعتقاد حاص تردیونیونیستی

ت وغیره. ولی آموزش قوانینی بنماید که برای کارگران الزم اسرا مجبوربه صدور مبارزه کند ودولت

شورطبقات اند آن تئوریهای فلسفی، تاریخی واقتصادی نشوونما یافته است که نمایندگانسوسیالیسم از

خود مارکس وانگلس موجدین سوسیالیسم علمی معاصرنیزازلحاظ  ند.دارا وروشنفکران تتبع نموده ا

موقعیت اجتماعی خود درزمرۀ روشنفکران بورژوازی بودند. بهمین گونه درروسیه نیزآموزش 

تئوریک سوسیال دموکراسی کامالً مستقل ازرشد خود بخودی جنبش کارگری وبمثابۀ نتیجۀ طبیعی 

  ی سوسیالیست بوجود آمده است) چه باید کرد؟(".وناگزیرتکامل فکری روشنفکران انقالب

 ایهدرصورت پیروزی انقالب به خواستوداده نازخود نشان رمبارزه طبقاتی تردد وتزلزل دطبقه کارگر

تی ناشی ازهسکارگر بینشوشعور. دست نمی دهدازراوچیزی جززنجیرهایش  اتی اش دست می یابدطبق

خرده بورژوازی خاصتاً آن بخشهای و اندهقان سایرطبقات زحمتکش چون  است. ولی وی اجتماعی

 ازخود پرولتری انقالبازآنها که مالک قطعه زمین ویا مالک سرمایه وجایداد کوچک هستند درجریان 

 بعقبازاینرو ؛ترس ازاین دارند که آنچه درتملک دارند ازدست خواهند دادا اینه تزلزل نشان می دهند.

 ست.اشان شکل گرفته  که برپایه هستی  اجتماعی آنهاستاجتماعی شعورنها ناشی اززلزل آوت می نگرند

 سرمایهبارفشارهربحران که درک کرده است  اش طبقه کارگربا تجربهدرتاریخ سرمایه داری جهان 

متعدد زندگی وگرسنگی خطربیکاری ومشکالت بردوش وی است. وهرروز داری دردوره های مختلف

 قهطبابرنوع مالحظه کاری وکرنش دربراوازتجربه اش آموخته است که هرهمچنین می کند. وی را تهدید

مه زها طبقه ایست متهورکه اینرواز نجات دهد؛ خطربیکاری وگرسنه ماندننمی تواند اوراازسرمایه دار

بقاتی ط مبارزهکارزاردرشگفت انگیز طبقات خلق پیشروتروشورشگرتربوده ودارای ثبات واستقامت
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تهای نی دولتلویزیو که ازطریق شبکه های وارتجاعی مرتدازعناصر هستند تعدادی ولی البی است.انق

فکرطبقاتی" "که طبقه کارگرباید خودش  امپریالیستی وارتجاعی این ایده وفکررا تبلیغ وترویج می نمایند

ادم خرویزیونیستهای قماش ازاش را تولید کرده وبرپایه آن علیه طبقه سرمایه دار" مبارزه" کند. این 

علل وبیستم را مثال آورده  شکست انقالبهای پرولتری درقرن با شیادی ه داری جهانی وامپریالیسمسرمای

این انقالب ها توسط احزاب کمونیستی رهبری  چون" وانمود می کنند:طوروفکتورهای شکست آنهارااین 

وافکارخودرا برکارگران  ین احزاب ایده هاورهبران ا شده اند که تعداد کارگران درآنها اندک بوده است

فکران وروشنخواهند ازیکطرف توجه طبقه کارگر می. این دشمنان نقابدارطبقه کارگر"تحمیل می کردند

 یستم درقرن ب واشکال اپورتونیسمتوسط انواع رویزیونیسم را ازشکست انقالب های پرولتری مردمی 

م( توسط روشنفکران مردمی  -ل -مب پرولتری)دیگرفراگیری علم انقالمنحرف کرده وازجانب 

 انقالبی خلع سالح سیاسی آنهارا به لحاظ آگاهیو کردهوانمود  «بیهوده»امری  را وکارگران

 -یسممارکسعلم انقالب پرولتری)سالح  وروشنفکران مردمی فقط باطبقه پرولتاریا درحالیکه کنند.

ازبردگی سرمایه نجات وسایرطبقات زحمتکش را است که می توانند خود (مائوئیسم -لنینیسم

است  انقالبی پرولتری طبقه کارگروسایرزحمتکشان تحت رهبری یک حزب بعبارت دیگرمبارزاتدهند.

  طبقات ارتجاعیودیگرداروحشیانه  طبقه سرمایه ازاستثماربیرحمانه وستم به پیروزی رسیده و که

 یابند. می وامپریالیسم رهائی

ای است، جنبشه دچاربحران شده این جنبش کمونیستی جهانی طی دوره های مختلف کهدرتاریخ جنبش 

 انواع رویزیونیستهاواشکال اپورتونیستهاو کارگرهرچه بیشترتضعیف گردیدهی طبقه سیاس

ی سرمایه داری جهان درچنین شرایطی های طبقه کارگرمسلط شده اند.سی کارگری برجنبشوارسطوکرا

ا، های آسی درقارهدرکشورهای تحت سلطه  خاصتاً خانه ترخلقهای زحمتکش راهرچه گستاوامپریالیسم 

ت استثماروستم برآنها افزوده است. مورد تاخت وتازوتهاجم قرارداده وبرشد افریقاوامریکای التین

نواع ابرای ایدئولوگهای بورژوازی ورا جنبش کمونیستی انقالبی درسطح جهان زمینه همچنین ضعف 

عدم »تا باسفسطه بافی واراجیف گوئی هرچه بیشتردر سازدورتونیستها مساعد میرویزیونیستهاواپ

ب شکست انقالو .درجهان تبلیغ کنندرا ظم سرمایه دارانه ن «جاودانگی»و انقالبی ونیسمکم« کارائی

 ظام هاینفروپاشی های سوسیالیستی واتوریهای پرولتاریا وانهدام نظامدیکتسرنگونی های پرولتری و

طبقه  براذهان عمیقی ازیک جهت اثرات منفیدرقرن بیستم رویزیونیستها  توسطوکراتیک توده ای دم

 طبقات زحمتکش جهان بجا گذاشته وازجهت دیگراین شکستها تمسکی برای ایدئولوگهایکارگروسایر

پیروزی انقالبهای پرولتری درآینده ونقش  دربارهتا هرچه بیشتراذهان طبقه کارگررا بورژوازی گردید

 غشوش سازند. دورانسازطبقه پرولتاریا درآنها م

بخش بزرگی بعد ازمرگ رفیق استالین،  میالدی 1953درسال  دراتحاد شوروی با شکست انقالب

 عمیقی  مونیستی بین المللی را بحرانجنبش کی به پرتگاه ضدانقالب سقوط نموده واردوگاه سوسیالیستاز

 وردمبنای دیالکتیک ماتریالیستی مرفیق مائوتسه دون شکست انقالب دراتحاد شوروی رابر فراگرفت.
یالیسم دردوران سوس انتاگونیستی تضادهایطبقات انتاگونیستی و موجودیتبره وقرارداد علمی تحلیل

بارزه درپراتیک مآن را ورا کشف نموده  "" ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریاتئوریوتاکید کرده 

با اتکاء به  ( میالدی60بکاربست. رفیق مائوتسه دون درنیمه دوم دهه ) درجامعه سوسیالیستی طبقاتی

 نقالب چینوا راآغازوآنرا رهبری کرده انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائیتوده های خلق انقالبی، 

 بورژوازی درون حزب  طسوسیالیستی را برای یکدهه ازشکست توس دیکتاتوری پرولتاریا ونظام،

انقالبی درجریان  هیجانوچین با شور توده های خلق اد.نجات د«( سه جهانی» ودولت)رویزیونیستهای

 یادیز تا حدولت بپائین کشیده وحزب ود اصرسرمایه داری راازمقامات عالیعن انقالب کبیرفرهنگی

رفرهنگی انقالب کبی اولین؛ ولی کردندتصفیه  ولت راازوجود رویزیونیستهای مرتد وضدانقالبیحزب ود
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ن وبقراراین گفته علمی وانقالبی رفیق مائوتسه دو پرولتاریائی به نابودی کامل رویزیونیسم نه انجامید

امعه بدون جتا رسیدن به  وساختمان سوسیالیسم دیکتاتوری پرولتاریا، :" برای حفظ انقالب پرولتری

وتسه دون رگ رفیق مائبعد ازم پرولتاریائی نیازاست". رهنگیکبیرف انقالببه چندین  (کمونیسم) طبقه

 رویزیونیستهایمخفی شده بودند و که دردرون حزب ودولت خاینرویزیونیستهای مرتد و 1976درسال 

شیادانه بظاهر" ازخود انتقاد" کرده وامکان بازگشت درجریان انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی  که

 رفیق مائوتسه دوننزدیک همرزمان ضدانقالبی  بایک کودتای  را یافتند،ودولت  دوباره به حزب

 اندند ویا بقتل رس وبه زندان انداختهوصدها کمونیست انقالبی دیگررا دستگیر «گروه چهارنفره»بنام

برماهیت  بنا رفیق چیانچین سوسیالیستی رامنهدم کردند.ی پرولتاریا ونظام دیکتاتورچین،  وانقالب

« قاد ازخودانت»درباره  ،رویزیونیستها واپورتونیستها خصلتواپورتونیسم وضدانقالبی رویزیونیسم 

دولت چنین گفت:"سگها با امضای یک ووبرگشت دوباره آنها به حزب « سه جهانی»رویزیونیستهای

 )خوجه ای( کشورآلبانی دگمارویزیونیستهایدرهمچنین ". کاغد خودرا ازغرق شدن نجات دادندورق 

شکست ازبعد .تی راسرنگون کردندنظام سوسیالیسو آلبانی انقالب خلق برهبری انورخوجه مرتد وخاین،

ث پایگاه د تامنحیدیگرهیچ کشورسوسیالیستی درجهان باقی نمان له رویزیونیستهابوسیدرچین  انقالب

 .پرولتری وجنبشهای کارگری حمایت وپشتیبانی کند جنبشهای انقالبیانقالب جهانی از

نبش جدرچین توسط  رویزیونیستهای مرتد وخاین،  انقالب وانهدام دیکتاتوری پرولتاریا سرنگونیبا 

 1984ه درسال لیستی کجنبش انقالبی انترناسیونالیکن لمللی دچاربحران شدیدی گردید. کمونیستی بین ا

ای ورهوکش چینو «اتحادشوروی»های پرولتری دربا ارزیابی ازعلل شکست انقالب تشکیل گردید

چهره سیاه رویزیونیسم (،"بین دوخط"انقالبی )مبارزه سیاسی - مبارزه ایدئولوژیکپیشبردودیگر

راافشا کرده وخط دگمارویزیونیسم خوجه ای و« هانیسه ج"»شچفی(، رویزیونیسم وخر"مدرن)

 مائوتسهندیشه ا -لنینیسم -" مارکسیسمبرمبنایدرجنبش کمونیستی بین المللی سیاسی را  - ایدئولوژیک

جنبشهای انقالبی پرولتری درکشورهای  ،با آغازمبارزه انقالبی " جاا"م" روشن کرد.  -ل -دون" وبعد" م

" راه درخشان" . جنگ خلقپیشرفت نمود تا حد زیادیه ومبارزات انقالبی گرفت رونق مختلف جهان 

هه گردید وتا اوایل دزم( برهبری رفیق "گونزالو" آغا -ل -درپیروتحت رهبری حزب کمونیست پیرو) م

ه نود دراوایل دهگونزالو دستگیری وحبسبا . اما نود میالدی به پیشرفتهای قابل مالحظه ای دستیافت

مه جنگ خلق درنی فروکش کرد.های" آسومیر" جنگ خلق تضعیف شده وخیانت رویزیونیستومیالدی 

ه دیده وطی یکدهه بگرمائوئیست( آغازیپال تحت رهبری کمونیست نپال)رندوم دهه نود میالدی درکشو

ت وهسته های قدر هرسید کبه مرحله تعادل استراتیژی وجنگ دستیافت پیشرفتهای قابل مالحظه ای

فود نترول وندرصد رقبه خاک نپال زیرک شده وتقریباً هشتادبخش وسیعی ازاین کشورایجاد خلق در

" ات نیپال) مائوئیست( دررأس آن "پراچندبا سقوط رهبری حزب کمونیس. گرفتقرارارتش انقالبی خلق 

ه به شکست کشاند انقالب خلق نیپال ،(2005درسال )  درپرتگاه رویزیونیسم وتسلیم طلبیمرتد وخاین 

ی رابرسقوط رهبردربعضوجنبش انقالبی انترناسیونالیستی"جاا" وسازمانهای اکثریت احزابوشده 

جنبش و دن، موضع اپورتونیستی اتخاذ کرددرپرتگاه رویزیونیسم مائوئیست() حزب کمونیست نپال

تسلط وانقالب درنپال وختم جنگ خلق شکست .گردید دچاربحران عمیق انقالبی انترناسیونالیستی

جنبشهای کارگری و پرولتریجنبشهای انقالبی بر اثرسوءرجنبش انقالبی انترناسیونالیستی اپورتونیسم ب

ل  -م) جنبش کمونیستی انقالبیبحران درگذاشته  و بجا درقرن بیست ویکمدرکشورهای مختلف جهان 

  .کنون ادامه دارد تا عمیق ترشده و م( -

م وامپریالیس سرمایه داری جهانی ،جنبش کمونیستی بین المللی با ضعف وپراکندگی تذکاریافتناکه قبالً چ

خاصتاً درکشورهای تحت وسایرزحمتکشان جهان  وارتجاع همدست آن حمالت شان راعلیه پرولتاریا

ی باضعف جنبشهای انقالبی پرولتری وفقدان رهبر .ریقا وامریکای التین شدت بخشیدندسلطه درآسیا، اف
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 مردمی مترقی وروشنفکران ومترقی توده های خلق خیزشهای آزادی خواهانهانقالبی ومترقی 

اعی اسالمی ونیروها بوسیله نیروهای ارتجخیردرپنج سال ا درکشورهای شمال افریقا وشرق میانه

به  دوهستن امپریالیستهای امریکائی واروپائی برخورداربودند که ازحمایتدیگر وگروه های ارتجاعی

داوم تبیش ازپیش نیرومند شده اند. کارنیروهای ارتجاعی اسالمی وحشی وجنایتشکست کشانده شده و

ستان وگسترش هرچه برافغانامریکا وناتوستعماری امپریالیسم اشغال نظامی وتسلط ا

 یدرکشورهاودیگران  ، القاعده، "داعش"طالبانگروه های ارتجاعی اسالمی  وجنایاتبیشتروحشیگریها

تهای هرچه بیشترامپریالیس وتسلط زمینه مداخالت نظامیمن، عراق وی، سوریهسومالی، لیبی،  افغانستان،

روریزم ت جنگ علیه زیرنام "را آنها منطقه این المللی وبی ومتحدینجنایتکاروغارتگرامریکائی وناتو

توده  ومترقی  وسرکوب جنبشهای آزادی خواهانه علیه خلقهای این کشورها ساخته شان اسالمی" خود

 وضعفبطورعام  للی اینها همه ناشی ازضعف جنبش کمونیستی بین الم فراهم کرده است.های مردم 

بین  با وجودیکه جنبش کمونیستی لیکن .بطورخاص می باشد کشورهادراین  جنبشهای انقالبی پرولتری

نطقه درچند م جنگ انقالبی خلق() عالی آن بشکل المللی دچاربحران است، مبارزات انقالبی پرولتاریا

ناطق پیرووم)کردستان شمالی(، یهفلیپین، ترک جنگ خلق درکشورهای هند،ازجمله دارند؛ جهان جریاناز

شان زحمتکوسایر برای پرولتاریا های امید بخشی نقطه منحیث پایگاه های انقالبی این مناطق.دیگر

 ت کمونیستهای انقالبیدراین شرایط بازهم این رسال .جهان اندترقی درروشنفکران انقالبی ومو

علیه انواع رویزیونیسم واشکال جدی  سیاسی -است تا بامبارزه ایدئولوژیک  درکشورهای مختلف جهان

ازاین طریق بخشیده وحدت وئیسم" مائ -لنینیسم -اپورتونیسم، مبارزه "بین دوخط" را برمبنای" مارکسیسم

 ن المللی. با تقویت جنبش کمونیستی بیبخشنداستحکام کرده و تقویت را جنبش کمونیستی بین المللی

وسیالیسم پیوند سرچه بیشترزمینه هجنبشهای انقالبی پرولتری درکشورهای مختلف جهان رونق گرفته و

سازمانها  توسط نقالبی پرولتریتبلیغ وترویج ایده های ابا جنبش طبقه کارگرمیسرمی شود. علمی با

یشه ، اندورهبری مبارزات آنها خلقهای زحمتکشوسایردربین طبقه کارگر واحزاب کمونیست انقالبی

 آنهاترهرچه بیش ه رشد وتکاملمادیت یافته وزمین درکارزارمبارزه طبقاتی توده های خلق های کمونیستی

حزب ن)آ انقالبی فقط طبقه پرولتاریا ودسته پیش آهنگ علم انقالب پرولتری به حکم آماده می گردد.

ورهای انقالب دموکراتیک نوین درکشمی تواند وراستین متشکل ازکمونیستهای باایمانکمونیست انقالبی(

رمایداری شورهای سکدر سوسیالیستی را انقالبومستعمره ونیمه فئودالی ونیمه مستعمره ونیمه فئودالی 

قهای خلوسایر پرولتاریانجات  یگانه راهبه پیروزی برساند. این  امپریالیستی رهبری کرده وآنهارا

طبقات ودیگر ازاستثماربیرحمانه وستم ومظالم وحشیانه سرمایه داری جهانی وامپریالیسم زحمتکش جهان

 .استارتجاعی 

 مائوئیسم! -لنینیسم  - مارکسیسمزنده باد  -

 زنده باد انترناسونالیسم پرولتری! -

 جهان!پرولتاریا وخلقهای زحمتکش مستحکم باد اتحاد وهمبستگی  - 

د سرمایه داری جهانی متحد شوید وبرضستمدیده درسراسرجهان پرولتاریا وخلقهای  - 

انقالبی ومترقی راسرعت رزه وارتجاع همدست آن مباوامپریالیسم جنایتکاروغارتگر

 !بخشید

 2016اول می  

 ) پوالد(
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