
1 
 

 

 جهان پرولتاریای می روزهمبستگی ماه اولبمناسبت         

میالدی  ( 1886که درسال)  است به روزیمی مصادف  ماه درتاریخ مبارزات پرولتاریای جهان، اول 

ریکا با درخواست بهبود شرایط ( کارخانه درشهرشیکاگوایاالت متحده ام1200کارگران حدود ) 

چهارم  روزساعت( اعتصاب کردند. کارگران در 8 ساعت به 10 نه ) ازوتقلیل ساعات کارروزاکار

زرگی براه انداخته وروی خواستهای شان پافشاری کردند؛ ولی پولیس دولت امریکا به تظاهرات ب

 »چهارتن ازکارگران را به دولت امریکا تظاهرکننده ها آتش گشود ه وتعدادی را کشته وزخمی کرد و

شان بعد ازمحاکمه به اعدام محکوم کرده وآنهارا وحشیانه  مطرح کردن خواستهای برحق« جرم

اول ( روز1889) سیالیست درپاریس درسالسوبدین لحاظ کنگره بین الملل  وجنایتکارانه به دارآویخت.

زحمتکشان م کرد. ازآن تاریخ کارگران وسایرماه می را بنام " روزهمبستگی کارگران جهان" اعال

با برگزاری محافل وبرپائی ماه می را بنام" روزجهانی کارگر"اول وروشنفکران انقالبی ومترقی 

کارگرانی ازگرامیداشت تجلیل ازاول ماه می ازیک جهت   تظاهراتها درسراسرجهان تجلیل می کنند.

مورد بوسیله دولتهای جنایتکار درکشورهای مختلف جهانبخاطرمبارزات حق طلبانه شان  است که

 بیمبارزات انقالوازجهت دیگرارجگزاری به  اعدام شده اندیاقرارگرفته وسرکوب وزندان وشکنجه 

 جهان می باشد.پرولتاریا ی ومترقی 
" مانیفست کمونیست" توسط مارکس وانگلس وتشکیل " اتحادیه کمونیستها" درسال)  انتشاراثربا ارزشبا

ی یاپرولتارمبارزات تاریخ نوینی درمرحله شوید!"،پرولتاریای جهان متحد شعار" میالدی وطرح (1847

 گذاران بنیانمارکس وانگلس از .ت استثمارگروستمگرآغازگردیدعلیه طبقه سرمایه داروسایرطبقا جهان

بعد رده وک ومترقی انقالبیراسمتدهی  هاآن مبارزاتطبقه کارگر،  درجنبش سیالیسم علمی با شرکتسو

 نمانده وکارگران آگاه محدودوبهبود شرایط کار ورفاهی اقتصادیمطالبات به  هامبارزات  آنازآن 

ای جهان پرولتاری .ها قراردادندودولتدربرابرطبقه سرمایه دار را شان خواستهای سیاسی طبقاتی وانقالبی

که  (1871) درسالکمون پاریس"خشانی دارد.بعد ازپیروزی انقالب"تاریخ مبارزات انقالبی ومترقی در

 شده وشکست خورد؛ کشیده خون بهوحشیانه  فرانسهوتوسط بورژوازی  داشتروزدوماه وچندعمرکوتاه 

ودررأس آن  روسیه بلشویک(( برهبری حزب کمونیست )1917رسال)دیروزی انقالب کبیراکتوبرپ

ثبوتی  ،ورفیق استالین وتشکیل اولین دولت سوسیالیستی وایجاد دیکتاتوری پرولتاریا درجهان رفیق لنین

انقالب روزی همچنین پی پرولتاریای انقالبی است. نقالبی ونقش تاریخی ودورانسازبرحقانیت مارکسیسم ا

 دون برهبری رفیق مائوتسهوکمونیست چین  ( تحت رهبری حزب1949چین درسال)  دموکراتیک نوین

پیروزی انقالب دموکراتیک توده ای وانقالب  ؛(1957 درسال ) تیسوسیالیس پیروزی انقالبو

 اروپای شرقی بعد ازجنگ جهانی امپریالیستیچند کشوررهبری احزاب کمونیست درسوسیالیستی تحت 

تحت رهبری حزب کمونیست ( 1945درسال )  شمالی دموکراتیک درویتنام -انقالب ملی پبروزی دوم و

ثلث  قریبا  ت . با پیروزی انقالبهای پرولتری،حقانیت کمونیسم انقالبی بیش ازپیش ثابت گردیداین کشور

 وتحت نظامهای یافته ودیگرنظامهای استثمارگروستمگرنجاتنظام سرمایه داری  نفوس جهان ازسلطه

 تعدال پیشرفت وترقی، ازآزادی ودموکراسی توده ای، سوسیالیستی ونظامهای دموکراتیک توده ای

زاب اح رهبریبا بیانگراین حقیقت است که  اینها همه .برخوردارشدندحقوق انسانی ماعی واجت ورفاه 

سایرطبقات وطبقه کارگر مبارزات جنبش طبقه کارگر، وپیوند سوسیالیسم علمی به کمونیست انقالبی

وازسلطه ستم واستثمارسرمایه داری جهانی وامپریالیسم  رسیدهواقعی  به پیروزی خلق زحمتکش

 می یابند.  استثمارگروستمگررهائی ودیگرطبقات
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بقه طپیش رفته نقش هستی آفرین   رکشورهای سرمایه داری  امپریالیستیدرجوامع طبقاتی خاصتا  د" 

زندگی واقعی اونیست، او" ازخود بیگانه " شده وخالقیت تردید است؛ اما زندگی طبقه کارگربالکارگر

اش همچون نیروی بیگانه است. طبقه کارگرزمانی می تواند شخصیت واقعی اش را بازیابد که به 

 جهانی قید اسارت وبردگی سرمایه نجات دهد. با محوسرمایه داریه راازوجامع خودآگاهی برسد وخود

آلخره وبا طبقات واقشارزحمتکشمالکیت خصوصی است که طبقه کارگروسایر وهرنوع وامپریالیسم

 وخالقیتهای فکری شان می هارسیده ومالک همه کاروکوشش ودسترنج زحمتکشی به آزادییت تمام بشر

ند، نجامعه می توانند آزادانه کارکارک که طبقه کارگروسایرطبقات واقشارزحمتکش ن زمان استآگردند. 

می ازقید وبند آن رهانشود ن زمانی زندگی نمایند وآزادانه فکرکنند. بعبارت دیگرانسان برده سرمایه تا

تواند به جوهراصلی انسانی اش برسد. این همان کشاکش ومبارزه دایمی است که میان هستی انسان 

قات وجامعه طبقاتی دربین همه طبقات طب اززمان بوجودآمدن ".دارد جوهراصلی انسان وجودو

دی واست که برای مالک شدن مبارزه نمی کند؛ بلکه هدف اونابای زحمتکش، پرولتاریا یگانه طبقه 

رمایه دگی سزحمتکشان وبطورکل نجات بشریت ازذلت وخفت برمالکیت خصوصی ورهائی خود وسایر

وبازیافتن شخصیت وجوهرانسانی اش می باشد. بعبارت دیگرهدف  شدن برسرنوشت خویشوحاکم 

خون جنایت وبهره کشی انواع ستمگری وتبعیض،ازاست که درآن اثری  طبقه کارگربنای جهانی نوین

ازجانب سرمایه داری جهانی وامپریالیسم  وحشیگری وتجاوزوجنگهای غارتگرانهریزی وکشتارانسانها،

ش نقش تاریخی ابرای اینکه طبقه کارگربتواند.نباشدارتجاعی استثمارگروستمگر ودیگرطبقات

نظامهای ودیگر سرمایه داری جهانی وامپریالیسم نظام ،یعنیکندایفا رادرتغیرجامعه وجهان

استثمارگروستمگرراسرنگون کرده ونظام نوین سوسیالیستی ایجاد کرده ودیکتاتوری  طبقاتی اش را 

ادامه دهد؛ قبل ازهمه  ورسیدن به جامعه کمونیستی کامل طبقات واین مبارزه را تا محو ردهبرقرارک

بی برمبنای انقالباید آگاهی سیاسی انقالبی کسب کرده وبه سالح اساسی مبارزه اش یعنی حزب کمونیست 

 زحالتاطبقه کارگریگربعبارت د. مجهزگرددمائوئیسم(-لنینیسم-ارکسیسممسیاسی)-خط ایدئولوژیک

می تواند  درآن صورت اش آگاهی حاصل کند، تاریخی ونقش رسالتبرآمده  وبه « خود بیگانگیاز»

ح منحیث اصلی ترین سال حزب کمونیست انقالبی مبارزات سایرطبقات خلق زحمتکش را رهبری کند.

ده ای یک حزب توده ای نیست؛ وبرخالف تصورع  یک سازمان برگزیده استمبارزه طبقه کارگر

بی حز حزب کمونیست، رفیق استالین دراین باره می گوید:" دارای خصلت توده ای می باشد. اگرچه 

 قالبیپرولتاریای آگاه وان لیکن برگزیده ازبهترین هاوافراد انقالبی امتحان پس داده که واجد شرایط اند".

 برخصلت طبقاتی اش تا آخرانقالبی باقی می ماند.بنا  است که

 قرن بیستم میالدی قرن مبارزات طبقات زحمتکش علیه طبقات بهره کش وستمگر؛درتاریخ طوالنی 

ن وتشکیل نظام های سوسیالیستی درچندیدیکتاتوریهای پرولتاریا ایجاد  انقالبهای پرولتری، پیروزی

بوسیله عناصربورژوازی درون احزاب کمونیست  این انقالب هاهمه مع االسف  ولی .بودکشورجهان 

کتوبرونظام اکبیر. انقالب )انواع رویزیونیسم( به شکست کشانده شدند ودولتهای دیکتاتوری پرولتاریا

تالین  بوسیله وفات رفیق اسازبعد سوسیالیستی شورویجماهیرسوسیالیستی ودیکتاتوری پرولتاریادراتحاد

کشوری به سرنگون شده و( 1956درسال)  خروشچف به رهبری " مدرن" مرتد وخاینرویزیونیستهای

وری ودیکتات چین همچنین انقالب.یال امپریالیستی مبدل گردیدسرمایه داری دولتی وابرقدرت سوس

های رویزیونیستبوسیله   (1976درسال) بعد ازوفات رفیق مائوتسه دون پرولتاریا ونظام سوسیالیستی

 یضدانقالب یک کودتای طی دینگ سیائوپینگهواکوفینگ و رهبریبه مرتد وخاین  («سه جهانی »)

بهمین .مبدل کردند ورسوسیال امپریالیستیداده وبه کشه سرمایه داری قرارسرنگون شده وچین رادرجاد

وخاین دتمردگمارویزیونیستهای توسط  ونظام سوسیالیستی درکشورآلبانی پرولتری انقالبصورت 

سوسیالیستی درجهان وجود ازچهاردهه اخیرهیچ کشور .کشانده شدانورخوجه به شکست دررأس آنها
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یسم جهانی گینی به کموندراین کشورها ضربات سن وانهدام دیکتاتوری پرولتاریا شکست انقالببا ندارد و

کمونیسم  دروغین امپریالیسم وارتجاع بین المللی برخالف ادعایوارد آمد. اما با همه این شکستها 

وشکست  ازپیروزیزیادی مثبت ومنفی تجارب  پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی جهاناست. انقالبی زنده 

 ""ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا. تئوریرقرن بیستم حاصل کرده اندانقالبات پرولتری د

به  جاودان رفیق مائوتسه دون" ازخدمات انقالبی انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی" انقالبی وپراتیک 

 ،الیسمدوران سوسیعلمی وانقالبی درباره تضادهای می باشد. مائوتسه دون با درک  علم انقالب پرولتری 

انقالب  ،ی انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائیبرپائبابه شیوه های نوین مبارزه طبقاتی دستیافته و

بوسیله برای مدت یکدهه ازسرنگونی درچین راونظام سوسیالیستی ودیکتاتوری پرولتاریا

  .ونیستهای درون حزب ودولت نجات دادرویزی

ان عمیقی دچاربحر جنبش کمونیستی بین المللی ،ریا درچینبا سقوط انقالب وانهدام دیکتاتوری پرولتا

 ه رهروانعلی اریائیال جریان انقالب کبیرفرهنگی پرولتده سازشکست انقالب درچین آنهم بعد .گردید

ران روشنفکبخش بزرگی از ی؛وشکست انقالب درآلبان  «(سه جهانی» سرمایه داری) رویزیونیستهای

م دوران سوسیالیسماهیت  توانستندکه نمی  را کمونیستی درکشورهای مختلف جهان هایدرجنبشفعال 

ی کعلل وعوامل این شکستهارابگونه علمی ودیالکتیآن را بدرستی درک کرده ووخصلت تضادهای 

دراوایل دهه هشتاد میالدی کمونیستهای  شدند. دچارسرخوردگی ویأس رد تحلیل وارزیابی قراردهند،مو

علمی قرارداده وجهت را مورد تحقیق وبررسی چین ، علل شکست انقالب پرولتری درجهانانقالبی 

رده درسطح گسترده به پیش ب را مبارزه "بین دوخط" فایق آمدن بربحران جنبش بین المللی کمونیستی

 درجنبش کمونیستی بین المللی مشخصا(  -ل -را برمبنای) م اصولی وانقالبی سیاسی-وخط ایدئولوژیک

 کردند.میالدی منتشر 1984رماه مارچ سال دجنبش انقالبی انترناسیونالیستی" بنام" بیانیه را سندیوکرده 

کشورهای وجنبشهای انقالبی پرولتری در ستی رفع شدهبعد ازتشکیل" جاا" بحران جنبش بین المللی کمونی

 -تحت رهبری حزب کمونیست) م« راه درخشان» جنگ خلق . ه واعتالیافتندمختلف جهان رونق گرفت

غازگردید وطی حدود یکدهه به دراوایل دهه هشتاد میالدی آم( پیرووبرهبری رفیق گونزالوآ -ل

ال تحت رهبری حزب کمونیست نپال ق درنپبهمین صورت جنگ خل پیشرفتهای مهمی دستیافت.

 لطنپال تس درنیمه دوم دهه نود میالدی آغازگردید وطی یکدهه بربیش ازهشتاد درصد خاکمائوئیست()

. اما دراوایل دهه نودمیالدی انقالب تشکیل گردید وارتش خلق ایجاد شده یافت، هسته های حاکمیت خلق

ابیسمایل  رفیققرارگرفت. دشمنان طبقاتیحمله جهت موردازدوراه درخشان()پیرووجنگ خلق

یسم ارونوکرامپریالجنایتکتن دیگرازرهبران حزب کمونیست پیروتوسط دولت وچند( نزالووگگزمن)

 ازاعضای حزب کمونیستبنام"آسومیر" ضدانقالب رویزیونیستهایدند.افتاامریکا دستگیروبزندان 

به توطئه آنها درخارج زندان  ازدرون زندان وهمپاله هایدردرون زندان به دولت تسلیم شده وآنها پیرو

کردند. باین صورت انقالب خلق  مبادرت ی خلقپیرووجنگ انقالبعلیه انقالب خریبکاری گری وت

 زداخل حزب موردحمله اپورتونیستهایمورد حمله ارتجاع وامپریالیسم وا حزب پیروازخارج

لق به درحالیکه جنگ خ درکشورنپال بهمین صورت  ضدانقالبی" آسومیر" قرارگرفته وتضعیف گردید.

برهبری  مائوئیست(های مخفی درون حزب کمونیست نپال)؛ رویزیونیست پیروزیهای مهمی دستیافته بود

 رتجاعا تسلیم «نکشاف صلح آمیزانقالبا»وزیرنام   "حزب" سربلند کردهرهبر"پراچندا" مرتد وخاین 

 وسقوط ستشک پرتگاه  به انقالب خلق نپال راجنگ انقالبی خلق وشده و وامپریالیسم فئودال کمپرادوری

ت والیت وسفار، به چوکیهای وزارت همپاله هایش ودیگر رسیدو" پراچندا" به چوکی صدارت  ندکشاند

لق تضعیف انقالب وجنگ خدردولت ارتجاعی تحت سلطه امپریالیسم ودولت توسعه طلب هند تکیه زدند.

"جنبش انقالبی وفروپاشی رویزیونیسم درنپال بوسیلهوشکست انقالب پیروکشوردر

 شدیدی  بحران دچار جنبش کمونیستی بین المللیدرآن،  لیستی"بوسیله خطوط اپورتونیستیانترناسیونا
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دند. ش یأسسرخوردگی وجنبش کمونیستی درکشورهای مختلف جهان دچار فعاالنوتعداد زیادی از شده

نتزنوین س»زیرنامدررأس آن باب آواکیان  کمونیست انقالبی امریکاانحراف رویزیونیستی حزب همچنین 

 ری ضربت دیگ «م( -ل -محزب کمونیست ایران)»نیستیوانحراف رویزیوبه تبعیت ازآن  «کمونیسم

 وارد آمد. م( -ل -) مانقالبی جنبش کمونیستیبراست که 

 -)م قالبیاحزاب کمونیست ان فقدانیا و وضعف جنبش کمونیستی بین المللیبحران باثرکنونی دراوضاع 

ن م( دربی-ل-تبلیغ وترویج اندیشه های انقالبی پرولتری) م ،ی جهان ازکشورها م( درتعداد زیادی -ل

 ،نهاآ جنبش طبقه کارگروارتقای سطح آگاهی سیاسی انقالبیپیوند سوسیالیسم علمی باطبقه کارگر، یعنی 

کشورهای سرمایه داری خاصتا  در جهان درکشورهای مختلفطبقه کارگربهمین سبب است.محدودبسیار

ودراتحادیه های کارگری گمراهی کشیده شده ی بتحت نفوذاحزاب رویزیونیست امپریالیستی

 تافعالیتهای کارگران راطرح مطالببخش عمده و قرارداشته شرارسطوکراسی کارگریق یرنفوذوسلطه ز

رچه هورود  باونیز تشکیل می دهد.( رفاهی وتسهیالت امکاناتو افزایش دستمزداستهای اقتصادی)وخو

رقاره دسوسیال امپریالیسم چین  درکشورهای مختلف سرمایه های  های امپریالیستی بشمول سرمایهبیشتر

ال وسوسیی التین وگسترش سلطه اقتصادی،سیاسی ونظامی امپریالیسم افریقا وامریکاهای آسیا،

رفته قرارگالیه زحمتکش موردستم واستثمارچندپرولتاریا وسایرخلقهای دراین کشورها، امپریالیسم

درکشورهای مختلف جهان بشمول  است.میزان فقروخانه خرابی توده های خلق به شدت افزایش یافته و

داد استبکشورهای سرمایه داری امپریالیستی روزانه هزاران تن ازتوده های مردم ازشدت فقروبیکاری،

ضعف تشکلهای انقالبی ویاولی بانبود ارزه برمی خیزند؛تراض ومببه اعستم وبی حقوقی و

 احزاب رویزیونیستی ورفورمیستی بوسیلهتوده های خلق  جنبشهای حق طلبانه وآزادی خواهانهپرولتری،

به بیراهه کشیده شده ویا توسط  اسالمی) درکشورهای اسالمی(توسط جریانها وگروه های ارتجاعی ویا 

" بدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی نمی تواند وجود داشته  دولتها سرکوب می شوند. بقول رفیق لنین:

باین عبارت که بدون رهبری انقالبی پرولتری مبارزات توده های خلق علیه طبقات ارتجاعی  ،باشد"

اتو" نرت امپریالیستی امریکا ومتحدین"هه اخیرابرقدطی حدود دودوامپریالیسم به پیروزی نمی انجامد. 

 عراق، سومالی، لیبی وسوریهازجمله درافغانستان،جهان آن خلقهای مظلوم وبیدفاع را درچندین کشور

خلقهای صدها هزارتن ازوقرارداده جمله افغانستان وعراق( از)واشغال واستعمار نظامی مورد تهاجم

  وویرانیهای زیادی کرده وخانه خراب رسانده ومیلیون ها تن را آوارهبقتل را این کشورها مطالوم 

   اند.درهمه عرصه هادراین کشورها ببارآورده  

گروه های ارتجاعی اسالمی طی چهاردهه اخیربوسیله سازمانهای جاسوسی ابرقدرت امپریالیستی  

آنها ازجمله دولتهای پاکستان، زمانهای جاسوسی متحدین منطقه ای امریکا ومتحدین "ناتو" آن وبکمک سا

واطالعات  شده تسلیح وتمویل فاشیست اسرائیلی وودولت صهیونیست ترکیه، عربستان سعودی، قطر

وجنایتکارمانند"داعش"، وحشی  این گروه های.لوژستیکی دردسترس آنها قرارمی دهند نظامی وامکانات

  نیاورهای دیبا سوء استفاده ازب درکشورهای اسالمی، آنها همسنخگروه های ودیگر طالبان"القاعده"،"

 اذهان آنهارانسبت به اندیشه های انقالبی پرولتری های خلقتوده وعقب ماندگی فرهنگی

 یتکارانهجناحمالت مورد  رای انقالبی پرولتری جنبشهامغشوش ساخته و «کفروارتداد وبی دینی»زیرنام

ازجانب طبقات حاکم ارتجاعی ومترقی  علیه جنبشهای انقالبی پرولتریآنها این اعمالو قرارمی دهند.

ستی تهای امپریالیرقدازجانب دیگر.همه جانبه قرارمی گیرند حمایت مپریالیسم موردافئودال وکمپرادورو

به  مختلف اسالمیوغارتگرانه خودرادرکشورهای  اهداف شوم«تروریسم اسالمیجنگ ضد»زیرنام

های سیاسی آزادی ،«وضعیت اضطراری»هرچند ماه یکبارعالم اباپیش برده ودرکشورهای خودی 

لقهای کشورهای تحت سلطه تهاجم وتجاوزبرخکرده ورامحدودتوده های خلق وسایرشهروندان  ومدنی

 حمالت جنایتکارانه گروه های ارتجاعی اسالمی دست پرورده می کنند. بهمین صورت« توجیه»را
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درکشورهای هاآنوحشیانه وکشتار برپیروان دین مسیحامپریالیسم امریکا دررأس آنهاقدرتهای امپریالیستی 

 توده های خلقتا فاشیستوراست" افراطی"های  گروهعناصرو برای می شود «یتمسک» ،مختلف جهان

 .تحت فشارقراردهند بقتل رسانده ویا جنایتکارانه  پیروان دین اسالم را درکشورهای شانازمظلوم 

ع رویزیونیسم واشکال انواامپریالیسم وارتجاع بین المللی و که ازجانب وجنایاتیهمه خیانتها با

ت هفتاد سال اخیرصورطی بیش از خاصتا   وکمونیستهای انقالبی درجهانکمونیسم علیه اپورتونیسم 

ائوئیست م -لنینیست -سیستکمار ، سازمانها وگروه هایاحزاباست. زنده کمونیسم انقالبی  است،گرفته 

به مبارزه انقالبی علیه سرمایه داری جهانی ودرخورتوان  جهان فعال بودهازکشورهای  یدادرتعد

 ترکیهفلیپین، پیروومی دهند. جنگ خلق درکشورهای هند، ادامهارتجاع همدست آن وامپریالیسم و

م(درجهت سرنگونی طبقات ارتجاعی -ل-( تحت رهبری احزاب کمونیست انقالبی)مکردستان شمالی)

 هایظامندموکراتیک خلق وایجاد  های وتشکیل دولت کمپرادوروقطع سلطه امپریالیسمبوروکرات فئودال و

ی مترقی ونیروها وکمونیستهای انقالبیبرای پرولتاریا این انقالب ها جریانسوسیالیستی جریان دارند.

ه رسالت ووظیف درسراسرجهانی مونیستهای انقالبکازجانب دیگر د.هستن امیدوارکنندهجهان مردمی در

علیه انواع سیاسی را-ع؛ مبارزه ایدئولوژیکعلیه امپریالیسم وارتجا تاهمپا بامبارزه انقالبیدارند 

ورهای جنبشهای انقالبی پرولتری درکشازآنهاتونیسم به پیش برده وباافشا وطرداپوررویزیونیسم واشکال 

م سازند. م( رافراه -ل -مونیستی) مجنبش کمونیستی بین المللی زمینه رونق واعتالی جنبش کمختلف و

 البی بهورساندن آگاهی سیاسی انق فایق آمدن بربحران کنونی جنبش کمونیستی بین المللیاین یگانه راه 

. می باشدوارتجاع   امپریالیسمعلیه ورهبری مبارزات آنهازحمتکش  وده های خلقتپرولتاریا وسایر

اپورتونیسم ورویزیونیسم مبارزه با امپریالیسم وارتجاع ممکن بدون مبارزه با " :بقول رفیق لنین

نقش ضدانقالبی وتخریبکارانه انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم دربه ه مرورکوتاهی ببا نیست".

الیستی وبه یوسرنگونی نظامهای سوسوانهدام دیکتاتوریهای پرولتاریا شکست کشاندن انقالبهای پرولتری

 بورژوازی وارتجاعبه منجالب  انقالبی پرولتری هایب وسازماناحزااد زیادی ازتعد انحراف کشاندن

رویزیونیسم را منحیث جهان باید کمونیستهای انقالبی درهمه کشورهای ؛ بیستم ودودهه اخیر قرندر

 ولحظه ای ازمبارزه همیشه جدی گرفته یک ایدئولوژی ضدانقالبی ودشمن نقابدارکمونیسم انقالبی

علیه اپورتونیسم ورویزیونیسم غافل نباشند. این یگانه راهی است که سیاسی انقالبی وقاطع -ایدئولوِژیک

جات ن ازاین وضعیت بحرانی ومتفرقدرسطح جهان م( را -ل -متوانیم جنبش کمونیستی انقالبی ) می

 ،داری جهانی وامپریالیسم وارتجاع  علیه سرمایه را خلقهای زحمتکشپرولتاریا وسایر مبارزاتداده و

 سمت وسوی انقالبی بخشیم. 

 مائوئیسم! -لنینیسم -زنده باد مارکسیسم -

 یسم پرولتری!باد انترناسیونالومستدام  مستحکم -

 یسم وارتجاع !لنابودباد سرمایه داری جهانی وامپریا -

 مرگ بررویزیونیسم واپورتونیسم! -

 جهان!تاریا وسایرخلقهای زحمتکش پرولپیروزباد مبارزات انقالبی  -

  2019اول ماه می  

 )پوالد(
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