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 بمناسبت نود وهشتمین سالگرد انقالب کبیراکتوبر

 به و برای همیشه زنده استانقالب کبیراکتوبر ای خاطره

 دری دیگراکتوبرهای  پیروزی  علم انقالب پرولتری حکم

 اند!جهان تحقق یافتنی 

ست قوع پیوبوباعظمت ترین انقالب اجتماعی درجهان بود. انقالب اکتوبردرشرایطی قالب کبیراکتوبرنا       

 آغاز کرده بودند 1914ه ای را درسال رای تجدید تقسیم جهان جنگ غارتگرانکه قدرتهای امپریالیستی ب

انان هقکارگران ،د. به شدت تضعیف گردیده ودراین جنگ شکست خورد   تزاری روسیه  امپراتوریو

دریک بلشویک( حزب کمونیست) حت رهبریت 1917( اکتوبرسال 25بتاریخ )روسیه وسایرزحمتکشان 

اتأسیس ر نظام سوسیالیستیودیکتاتوری پرولتاریابرانداخته ورادیکتاتوری تزار بنیادم مسلحانه قیا

ه ای بود بکتبرسنگین ترین وقاطع ترین ضرپیروزی انقالب کبیرا .نداعالم نموددرجهان را نیعصرنویو

هانی جپیروزی انقالب اکتوبربرای اولینبارناقوس مرگ سرمایه داری جهانی.  سیستم امپریالیستی به

ک ی  اکتوبراین را ثابت ساخت که اگرکمونیستهای انقالبیا بصدادرآورد. پیروزی انقالب وامپریالیسم ر

د وطبقه ه کارگرانتقال دهنبه طبقیل دهند وآگاهی سیاسی انقالبی راتشککشورحزب کمونیست انقالبی را

 ی توانند بزرگترین دژضدانقالبم شوند،متحد وبسیج ت رهبری این حزب حمتکشان تحسایرزکارگرو

  رهبریدرروسیه تزاری بکمونیستهای انقالبی . را برقرارکنندرنگون کرده ودیکتاتوری پرولتاریا سرا

-لوژیکایدئو مبارزهی جهت تهیه عمده ترین ومهمترین سالح انقالب، حزب کمونیست انقالبلنین رفیق 

بارزات م، تشکیل حزب کمونیست انقالبی که بتواند انقالب  سالح. تهیه ای طوالنی رابه پیش بردندسیاسی 

ان کارگرها وکمونیست برایرهبری کند، وارتجاع  امپریالیسم زحمتکشان را علیه انقالبی پرولتاریا وسایر

که لنین دررأس انقالب کبیراکتوبرگواه است تاریخ  .محسوب می شودیک دست آورد بزرگ 

علیه اپورتونیسم ورویزیونیسم درروسیه ودرسطح را روسیه مبارزه دشواریی انقالبی سایرکمونیستها

البی خط انق، وخرده بورژوائی بورژوائی ضدانقالبی  با غلبه برانواع اندیشه هایو برده جهان به پیش

مبارزات انقالبی پرولتاریا  تجارب .ایجاد کردلتری راستاد رهبری انقالب پروکرده و را تثبیت

اید به لحاظ ب انقالبی روسیه نشان داد که حزب کمونیستدروپیروزی انقالب اکتوبر وکمونیستهای انقالبی

ونیستهای کمواز طبقه کارگربوده پیش آهنگ حزب واقعا  ،وخصلت طبقاتی سیاسی-ماهیت خط ایدئولوژیک

خطوط انحرافی غیرپرولتری اندیشه ها وامکان ازوجود تاحدشده و تشکیل واقعا  انقالبی وصادق

چنین  ( روسیه دارایبلشویکیست ورویزیونیست تزکیه شده باشد وحزب کمونیست)وعناصراپورتون

ا تحلیل درآستانه انقالب اکتوبربلنین دررأس کمونیستها وپرولتاریای روسیه بود. رفیق  ت وخصلتیماهی

زاری تپریالیسم روسیه امامپریالیسم جهانی بطورعام وموقعیت وتحلیل  وتجزیه تزاری روسیه اوضاع

کیاست و را داهیانه طرح کرده وبا دانش علمی انقالبیاکتوبر استراتیژی وتاکتیک انقالب بطورخاص؛

 نقالبافرماندهی ضدمقر شخصی اش موقع حمله به دژدشمن را بگونه دقیق تعیین کرده ودستورحمله را به
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والدی  ک( ودررأس آن روسیه تحت رهبری حزب کمونیست)بلشویکارگران ودهقانان صادرکرد.

یروزی باپه ک لنین روسیه را زندان ملل خواندبرانداختند.  حاکمیت تزاران رابنیاد چند قرن لنین میرایلیچ 

ند الیه چواستثمار طبقاتی وملیروسیه اززیرسلطه وستم ملیتهای مختلف انقالب کبیراکتوبرخلقهای 

زادی ودموکراسی وحق تعیین سرنوشت رسیده وجمهوریت آبه نجات حاصل کرده  وتزاریزم وحشیانه 

دولت  ،ملل شورویطلبانه ای اوتحاد ددریک ا 1922ودرسال داده  تشکیل را های شوروی سوسیالیستی

اریس بعد ازپیروزی کمون پ)اکتوبرپیروزی انقالب   .بنیاد نهادند را شوروی سوسیالیستیاتحاد جماهیر

وط ه وسقخونین گردید توسط بورژوازی وحشیانه سرکوبروزمیالدی که بعدازدوماه وچند  1871درسال 

حاد وات .پرولتاریای جهان استمبارزات انقالبی های  بزرگترین ومهمترین دست آوردیکی از( داده شد

رد رامپریالیسم وارتجاع جهانی  ظهورکدربراب ی پرولتاریااولین دژانقالب منحیثشوروی سوسیالیستی 

به وبرپژواک انقالب اکتامید می نگریستند. نقطه و حامی تاریا وسایرزحمتکشان جهان به آن منحیثلوپرو

ورهای ش درکشاین انقالب رهائیبخوجنبشهای انقالبی پرولتری با الهام ازجهان رسید گوش زحمتکشان 

. این تغییرژرف دراوضاع جهانی بنفع خلقها وملل دستیافتندمختلف جهان ظهورکرده وبه پیشرفتهای 

نگران ساخته وچهارده کشورامپریالیستی متحد شده وبا کمک ارتجاع  سخت،امپریالیسم بین المللی رااسیر

علیه انقالب اکتوبروپرولتاریا تهاجم ضدانقالبی همه جانبه را 1918درسال  شکست خورده داخلی

ادامه یافت؛ ولی کارگران، دهقانان وکمونیستهای انقالبی  1920که تا سال  دوزحمتکشان روسیه آغازکردن

ام نظازرا بخاک مالیده و وارتجاع داخلی امپریالیسم جهانی بلوک پوزهای شان  با مبارزات قهرمانانه 

ات زیادی اردرجنگ جهانی اول خسروسیه  حراست کردند.نوبنیاد سوسیالیستی ودیکتاتوری پرولتاریا 

نان دهقا، کارگران بیداد می کرد؛ اما  گیوفقروگرسنصدمه دیده  آن زیربناهای اقتصادیشده و متحمل

جم علیه تهاقابل وصفی ازخود گذری غیرتحمل شرایط مشقتباروبا وسیه وکمونیستهای انقالبی ر

نظام و ازانقالب اکتوبرودیکتاتوری پرولتاریاشجاعانه جنگیدند و امپریالیستهای خارجی وضدانقالب داخلی

زمون آ یستهای خارجی وارتجاع داخلی دشوارترین علیه امپریالخلق  جنگ  ستی دفاع کردند.یسوسیال

فایق  ده عدی کاروکوشش دوام داربرمشکالت وباند آن موفق بدرآمد ازپرولتاریای انقالبی روسیه بود که 

 وسیهر زحمتکشانپرولتاریاوسایرتجربه پیروزی  .وزمینه برای ساختمان سوسیالیسم آماده گردیده آمد

رهبری  تحتیانگرنیروی الیزال خلق است که چهارده کشورامپریالیستی وارتجاع داخلی بدرجنگ علیه 

ال رسانقالب اکتوب .رای مقاومت دربرابرآن را نداردیاجهان  اهریمنی  هیچ قدرت ،کمونیسم انقالبی 

 قهزیرا پرولتاریا یک طب سراسرجهان بود؛ پرولتاریای بلکه متعلق به منحصربه روسیه نبود، 1917

یک اندیشه جهانی است. جنبشهای انقالبی پرولتری  پرولتری بین المللی است و اندیشه انقالبی واحد

 . حزبادامه دادند با الهام ازانقالب اکتوبربوجودآمده وبه پیشرفت وتکامل جهان درکشورهای مختلف

" توپهای انقالب رفیق مائوتسه دون گفت:تشکیل گردید ودی میال 1921نیست چین درسال کمو

اکتوبرکمونیسم را به چین آورد". بهمین صورت احزاب کمونیست درچندین کشورجهان تشکیل گردیده 

الب پیروزی انق با ترش یافتند.گسوجنبشهای ضدامپریالیستی وضدارتجاعی  وجنبشهای انقالبی پرولتری

درجهان  ده سطح گسترپرولتری  به  فرهنگ انقالبیوتبلیغ اندیشه ها و کشورشوراها به ترویج، اکتوبر

حمایت یافت. و ارتقاء پرولتاریاای پیشرفته اقشاروسطح آگاهی انقالبی روشنفکران مردمی و پرداخت

وجنبشهای آزادیبخش ملی، امید به  خواهانه  ازمبارزات آزادیسوسیالیستی  شورویجماهیراتحاد دولت 
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جود آورده وجهان بخلقها وملل تحت ستم برای را ورهائی ازسلطه وستم امپریالیسم وارتجاع آزادی

 درهمه عرصه ها به پیشرفتهایهی مدت کوتاستالین دراشوراها تحت رهبری لنین وکشورتقویت کرد. و

سه  طیوستی به رشد وتوسعه بی نظیری رسیده اقتصاد اتحاد شوروی تحت نظام سوسیالییافت.تهمی دسم

 درزمینه های تعلیم وتربیت خلقهای اتحاد شورویدهه  بیک کشور پیشرفته درجهان مبدل گردید.ونیم 

ه به آزادی ودموکراسی توده ای رسیده وازرفاپیشرفتهای بزرگی دستیافتند،  علوم وتکنالوژی بهورشد 

امپریالیسم روسیه  اول جهانی امپریالیستیجنگ در. بهداشتی با کیفیت  بهره مند شدنداجتماعی  وخدمات 

اطریش وآلمان  دربرابرائتالف امپریالیستهایانسه امپریالیستهای انگلستان وفرتزاری درائتالف با

یروزی تزاری بوسیله پمپریالیسم روسیه ادراین جنگ غارتگرانه  قرارداشت.عثمانی  ترکیهامپراتوری و

یستی درجهان ونظام سوسیالدیکتاتوری پرولتاریادولت واولین ربه گورستان تاریخ سپرده شد انقالب اکتوب

 شکست خوردند ومستعمرات امپراتوری ترکیه عثمانیوامپریالیسم آلمان واطریش وظهورکرد.

 درجنگ.تقسیم گردیدوامریکا( )انگلستان، فرانسه،ایتالیا آنها بین امپریالیستهای رقیب  ومتصرفات

درنظرداشت منافع ومصالح اتحاد شوروی وملل تحت سلطه شوراها با ی دوم کشورجهان امپریالیستی

لی برضد هه متحد بین الملدول متفق( درجبلیستی انگلستان، فرانسه وامریکا)فاشیسم با دولتهای امپریا

وکارگران، دهقانان وکمونیستهای اتحاد شوروی  امپریالیستهای آلمان، ایتالیا وجاپان( پیوست.فاشیسم)

حدود وقهرمانانه جنگیده وحماسه آفریدند  نازی ودردفاع ازنظام سوسیالیستی لیه ارتش آلمانعدرجنگ 

د اتحا خلق  ه ومقاومتجانهای خودرا ازدست دادند ومبارزبیست میلیون تن ازخلق شوروی دراین جنگ 

وراها کشورش دوم، جهانی درجریان جنگ .نقش تعیین کننده ایفاکرد نازی شوروی درشکست فاشیسم 

دهقانان ونیروهای مترقی ، کارگران،ت رهبری رفیق استالین  برای کمونیستها وارتش سرخ تح

فاشیسم قرارگرفته بودند کمک کرد تا با شکست  استعماری درکشورهای اروپای شرقی که تحت سلطه

شد وترقی ر داخلی دولتهای دموکراتیک توده ای تشکیل داده وزمینه یارتجاع طبقات فاشیسم وسرنگونی

به همین صورت خلق ویتنام . جوامع  سوسیالیستی گذارکردند به اده گردیده وبرخی ازآنهاآنهاآم برای

ه فرانسامپریالیسم استعماری هشتاد ساله باقطع سلطه  1945این کشوردرسال  هایکمونیستتحت رهبری 

ت خلق چین تحبه پیروزی رساندند.  توده ایدموکراتیک داخلی، انقالب  یارتجاع طبقات نگونیوسر

اپان جسلطه استعماری امپریالیسم  باسرنگونی رهبری حزب کمونیست ودررأس آن رفیق مائوتسه دون

وازی بوروکرات ارتجاعی فئودال وبورژ سرنگونی حاکمیت طبقاتوادامه جنگ انقالبی خلق و

 رابه پیروزی رسانده دموکراتیک نوین انقالب 1949سلطه امپریالیسم درسال  کامل کمپرادوروقطع

را   انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی 1965درسال به انقالب سوسیالیستی گذارنمود و 1958درسال و

به نیز جهانچندین کشورادی بخش ملی خلقها درمبارزات آزو .ادامه یافت 1975تا سال آغازکرد که 

رقرن دن رسطح جهاوایجاد دیکتاتوریهای پرولتاریا د تحوالت عمیق انقالبی این همهپیروزی رسیدند. 

الهام ازانقالب با رهائیبخش این انقالباتانقالب کبیراکتوبرانجام شدند.پیروزی بعدازبیستم 

مائوئیسم( صورت  -منینیسل -مارکسیسملنینیسم( ویا ) -ب پرولتری )مارکسیسمودرپرتوعلم انقالکبیراکتوبر

 ن بیستمدرقر دموکراتیک توده اییستی وجوامع وساختمان جوامع سوسیال پیروزی این انقالبها .گرفتند

زحمتکش درطول تاریخ پیدایش جوامع طبقاتی هستند. خلق  طبقات   زجمله بزرگترین دست آوردهایا

رای ب بزرگترین گنجینه ای است ،هاپرشکوه آن مبارزات انقالبی پرولتاریای جهان ودست آوردهایتاریخ 

ین انقالب ا کشاندن  شکستبه  وتلخ منفی ن تجاربآموزش کمونیستها وپرولتاریای انقالبی جهان. وهمچنی
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 .تاریای انقالبی جهان نیزآموزنده استپرول برای بوسیله ای انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم ها

گذاربه کمونیسم، گذاری بسیارطوالنی  خواهد بود که :"رفیق مائوتسه دون براساس این توضیح که 

درسرتاسرآن طبقات ومبارزه طبقاتی وجود خواهد داشت، واینکه نیروی محرکه درپیش بردن جامعه 

ضاد یعنی درسرتاسرسوسیالیسم، ت -باشدکمونیسم مبارزه طبقاتی پرولتاریاعلیه بورژوازی می بطرف 

ت انقالب شکس بین آنها حلقه کلیدی خواهد بود"، مبارزه طبقاتیبین پرولتاریا وبورژوازی، تضادعمده و

 وردم برمبنای دیالکتیک ماتریالیستی بعد ازمرگ رفیق استالینوعلل وعوامل  آنرا دراتحاد شوروی 

ی سرمایه داری ، رویزیونیستهاست انقالب درچین توسط رهروان شکوبرای جلوگیری ازقرارداده  تحقیق

ادامه مبارزه طبقاتی  ب تحت دیکتاتوری پرولتاریا" و"تئوری" ادامه انقال، درون حزب ودولت چین

 هغازنمودآبیرفرهنگی پرولتاریائی راتدوین کرد وانقالب ک " رادردوران سوسیالیسم تا رسیدن به کمونیسم

وباین صورت انقالب چین ونظام سوسیالیستی را برای یکدهه ازشکست نجات داد. تئوری "ادامه انقالب 

رخدمات جاویدان ادیگکه ب رفیق مائوتسه دون استین کشفیات دیکتاتوری پرولتاریا" یکی ازبزرگتر تحت

 -لنینیسم -کسیسمه )ماربیشتری بخشیده وب کیفی را غنایآن لنینیسم(  -مارکسیسمعلم انقالب پرولتری) بهاو

درس را به " ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا" این تئوریمائوئیسم( تکامل داد. 

یسم ع رویزیونانوایشتربه ماهیت ضدانقالبی کمونیستهاوپرولتاریای انقالبی جهان آموخت تاهرچه ب

وقفه آگاهی حاصل کنند وبا ادامه بال هاآن عملکرد وشیوه ها واشکال وعلل پیدایشواشکال اپورتونیسم 

مترین که را ب هاآن یانقالبی پرولتری اثرات مخرب وضدانقالب یزه "بین دوخط" دراحزاب وسازمانهامبار

به وجود طبقات وادامه مبارزه طبقاتی   دراتحاد شوروی رهبری حزب ودولت  برسانند. ممکن حد

یس درمورد پیش نو رفیق استالینگزارش از درنقل وقول چنانچه.ننمود توجه الزم دردوران سوسیالیسم،

:" بدین ترتیب می گوید این مطلب نمایان است که 1936قانون اساسی اتحاد جماهیرشوروی درسال 

پیروزی کامل سیستم سوسیالیستی درتمام حیطه های اقتصاد ملی اکنون یک واقعیت است. واین به چه 

ن یب اکنوده  شده است. بدین ترتمعناست؟ این بمعنای آنست که استثمارانسان توسط انسان نابود وازبین بر

ارش به رگزدکه می کشاند تالین را به این اشتباه". این تحلیل اسنابودگردیده اندتمام طبقات استثمارگر

هرجامعه ازراکه جامعه شوروی امروزویژگی  ای می گوید:"1939درسال  کمونیست ( حزب18کنگره)

ه کمتخاصم وانتاگونیستی نمی باشد، یعنی این طبقاتدارای دیگر سرمایه داری متمایزمی سازدآنست که

دهند،  یکارگران ،دهقانان وروشنفکران که جامعه شوروی را تشکیل مشده اند ونابودگرطبقات استثمار

واقعیت خصلت جامعه سوسیالیستی )منحیث مرحله اما  ."وزندگی مشغول انددرهمکاری دوستانه به کار

 به جامعه بدون طبقه)کمونیسم(دوران گذار  یستی واینکهانتاگونتضادهای گذار( وموجودیت طبقات و

رگ رفیق استالین مبرخالف این نظراستالین راثابت کرد.وبادوران طوالنی است،

ازدرون حزب ودولت آغازکردند وبا سرنگونی حمالت ضدانقالبی راروشچفی(ن")خمدر"رویزیونیستهای

رین دژانقالبی بزرگتحاد شوروی سوسیالیستی)م کرده واتدیکتاتوری پرولتاریا نظام سوسیالیستی را منهد

 ودشمن خلقهای جهان سرمایه داری دولتی وبه ابرقدرت سوسیال امپریالیستیرا به کشورجهان( 

سه »رویزیونیستهای 1976 درسال مائوتسه دون رفیق ازمرگبعد بهمین صورت تغییرماهیت دادند.

وبا  دندحزب طرد شبرهبری هواکوفینگ ودین سیائوپینگ که درجریان انقالب کبیرفرهنگی از« جهانی

با یک اقدام ضدانقالبی)کودتا( ودستگیری رهبران انقالبی  ند،دوباره به حزب برگشت" ندامتنامه "امضای 

هاتن ازکمونیستهای انقالبی وسرکوب وزندانی صدوقتل  «گروه چهارنفره»نزدیک به مائوتسه دون بنام
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چین را به و ونظام سوسیالیستی را سرنگون کردهتوده های خلق انقالبی، دیکتاتوری پرولتاریا  مقاومت

 وهمچنین حزب کمونیست آلبانی دررأس سوسیال امپریالیستی مبدل کردند.ی سرمایه داری دولتی وکشور

ه دگمارویزیونیسم افتاد وآخرین دولت سوسیالیستی آن انورخوجه دراخیردهه هفتاد میالدی درپرتگا

  درجهان سقوط کرد.

کمونیستهای انقالبی  ازکشورهای  ؛ سقوط آخرین پایگاه انقالب درجهانبعد ازشکست انقالب درچین و

را مورد تحلیل وارزیابی  رچین  وبحران جنبش کمونیستی بین المللیمختلف جهان شکست انقالب د

. آنها کنفرانس بین المللی خزان جهت غلبه براین بحران به پیش بردند بین دوخط" رامبارزه "قرارداده و

رای را باصولی  سیاسی -را دایرکرده وبیانیه ای مشترک را صادرکرده ومبارزه ایدئولوژیک 1980سال 

 -م" مارکسیسسیاسی را برمبنای -ایدئولوژیک وخط سیاسی وتشکیالتی ادامه داده-وژیکوحدت ایدئول

کرده واساسنامه جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را درماه مارچ  روشن "اندیشه مائوتسه دون  -لنینیسم

بی الباین ترتیب بحران جنبش کمونیستی بین المللی کاهش یافته ورونق درجنبشهای انقاعالم کردند.  1984

 م(-ل -رهبری حزب کمونیست)م تحت جنگ خلق دراوایل دهه هشتاد میالدیپرولتری بوجود آمد. 

مرحله رد دستیافت وجنگ وا مهمی آغازگردیده وبه پیشرفتهایگونزالو(پیروبرهبری رفیق ابیسمایل گزمن)

ی ارتش وآمادگشده استحکام مناطق پایگاهی انقالبی وتعادل استراتیژیک ( ، )تقویت ارتش  خلقای نوین

 ورتصسلطه امپریالیسم درپیروقطع سرنگونی دولت ارتجاعی و خلق برای حمله ای استراتیژیک جهت

یروضربه پجنایتکار توسط دولت وچندین تن دیگرازکدرهای حزبگونزالورفیق دستگیری امابا  گرفت. می

درآن شرایط حساس، جناح اپورتونیستی . ازجانب دیگربرحزب وجنگ خلق درپیرووارد آمد ای سختی

سوء قصدی  راعلیه انقالب آسومیر"(  "طرح) با یک حرکت خاینانهردرون زندان  راست تسلیم طلب د

ها ه  طی سالاین انقالب ک دست آوردهای برداده وبدین وسیله ضربات سنگین دیگری انجام خلق پیرو

دست ودهقانان انقالبی ب هزاران تن ازکارگرانکمونیست انقالبی وبهای خون صدها تن به مبارزه انقالبی و

 1996نپال )مائوئیست( درسال جنگ خلق تحت رهبری حزب کمونیست  همچنین .کرد، وارد آمده بود

یست( مائوئحزب کمونیست نپال) گردیده وبرای یکدهه به پیروزیهای مهمی دستیافت. لیکن رهبریآغاز

 2006مرتد درپرتگاه رویزیونیسم وتسلیم طلبی طبقاتی وملی سقوط کرده ودرسال ) دررأس آن پراچندا

خلق نپال انقالب  به  بزرگی خیانتبه هدرداد و خلق نپال راوردهای مبارزات انقالبی ت آمیالدی( دس

سقوط حزب کمونیست نپال )مائوئیست( درمنجالب باوپرولتاریا وانقالب جهانی مرتکب گردید. 

 اا" منجمله حزباعضای"جوبیشتر هجنبش انقالبی انترناسیونالیستی  دچاربحران عمیقی گردید،رویزیونیسم 

زیونیستی رافات رویاپورتونیسم افتادند. وانح برهبری " باب آواکیان"درمنجالبکمونیست انقالبی امریکا 

جنگ  درشرایط کنونیکشاند.  را دراین باتالقکمونیست انقالبی امریکاحزب هرچه بیشتر"باب آواکیان"

 -احزاب " مارکسیستکردستان شمالی(، فلیپین وپیرو تحت رهبری ) خلق درچند ایالت  هند، ترکیه

مائوئیست" جریان دارد؛ لیکن جنبش کمونیستی بین المللی دچاربحران عمیقی است. بیش ازبیست  -لنینیست

لیکن  ؛می خوانندم" -ل -مکه خودرا " دارندد جهان وجوکشورهای مختلف در ، سازمان وحزب  گروه

را  انترناسیونال کمونیستیسیاسی به وحدت رسیده و –مبارزه ایدولوژیک تعمیق با  هنوزنتوانسته اند

 انحرافاتاشتباهات وبه اشکال گوناگون دچاراست که تعدادزیاد آنها  . وعلت اساسی آنتاسیس نمایند

ریق جزازطمیدهد. وفایق آمدن براین بحران  دراین زمینه تشکیل را مانع عمدههستند که  اپورتونیستی



6 
 

ست تا ا کمونیستهای انقالبی جهانرسالت ممکن نیست. این  وانقالبی یسیاسی اصول-مبارزه ایدئولوژیک

 یراب را مینهزنیسم رویزیوانواع و اپورتونیسماشکال  علیه سیاسی  -ایدئولوژیک با تشدید وتداوم مبارزه 

 -نینیسمل -مارکسیسمسیاسی)-بی برمبنای خط ایدئولوژیکتشکیل احزاب کمونیست انقالوحدت اصولی و

ه ک حقیقت باوردارند کمونیستهای انقالبی درکشورهای مختلف جهان به این.سازندفراهم  مائوئیسم(

های خلق سازماندهی ارتشتشکیل احزاب کمونیست انقالبی وباپرولتاریا وکمونیستهای انقالبی باردیگر

روزی انقالب پیمبارزات انقالبی مسلحانه را علیه ارتجاع فئودال کمپرادوری وامپریالیسم به پیش برده وبا 

ات مهلکی ضربو اکتوبرهای نوینی به پیروزی خواهند رسید های دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی

 پایگاه موجودیتورن بیستم زیهای پرولتاریا درقپیرو .وارد خواهد آمد جهانی وارتجاع مپریالیسمبرپیگرا

رسطح د جنبشهای انقالبی پرولتری ووجود شوروی وچینحامی خلقها وملل تحت ستم دراتحاد یانقالب های

 ودهتحت ستم بامپریالیستی علیه خلقها وملل  قدرتهای افسارگسیخته هایتهاجمعمده دربرابر سد جهان،

ی نظام تهاجمبه شکستهای سنگینی مواجه شده اند.  علیه خلقهاات مستقیم تجاوزمداخالت و ودرصورت

 ناتو" آن " امپریالیسم امریکا ومتحدینتهاجم نظامی و علیه خلق افغانستان «شوروی»سوسیال امپریالیسم 

کم یقرن بیست واوایل تهاجم نظامی امپریالیسم امریکا وناتودرهمچنین دردودهه اخیرقرن بیستم و درعراق

وب سرکو به بیراهه کشاندنو لیبی وسوریه علیه خلقهایم افغانستان وعراق وبعدعلیه خلقهای مظلو

 ارتجاعیسوریه توسط گروه های لیبی وهانه خلقهای عرب درکشورهای تونس،مصر،خواای آزادیجنبشه

سلح شده م هاکه توسط امپریالیستهای امریکائی واروپائی ومتحدین منطقه ای آنجنایتکاروسفاک  اسالمی

قالب پایگاه انبعلت فقدان یک اکثرا   ،شده اند وعلیه خلقهای کشورهای شمال افریقا وشرق میانه قرارداده

بوده  کشورهای جهانا وسایرپرولتری درجهان وعدم وجود جنبشهای انقالبی پرولتری دراین کشوره

 یریه ونیج  سومالیسوریه، یمن، لیبی، عراق، درافغانستان،رانه که وجنگهای ارتجاعی وجنایتکا .وهست

اسالمی  گروه هایوامپریالیستهای امریکائی وناتووامپریالیسم فدراسیون روسیه  سیله ایبو

 می سوزانند آندرآتش را خلقهای مظلوم این کشورهاصدها تن ازروزانه و جریان دارندجنایتکارووحشی 

امپریالیستهای امریکائی،  همه درجهت اهداف غارتگرانهآنهارابه نابودی می کشانند، وهستی مادی ومعنوی

رتجاعی اکه با حمایت همه جانبه ازدولت )وامپریالیسم فدراسیون روسیه وسوسیال امپریالیسم چین ناتو

بب ونیزبه سصورت می گیرند. ( جنایتکارانه سهیم استدراین جنگهای ارتجاعی و پاکستان  بگونه ای

نبشهای ضدامپریالیستی درکشورهای سرمایه داری جطی سالهای اخیر ضعف جنبش کمونیستی بین المللی

ویگانه راه نجات خلقهای زحمتکش جهان . دازمدت زمان کوتاهی فروکش کردن بوجود آمده وبعد

وارتجاع همدست  قدرتهای امپریالیستیوستم وحشیانه وجنگهای جنایتکارانه انه بیرحماستثماراز

حت تجهان  ازطریق مبارزات انقالبی کارگران وسایرزحمتکشان  که سوسیالیسم وکمونیسم استها؛آن

     . خواهند یافتتحقق  م( -ل -محزاب کمونیست انقالبی )رهبری ا

 مائوئیسم! -لنینیسم -زنده باد مارکسیسم-

 جهان!درسراسر پیروزباد مبارزات انقالبی پرولتاریا وسایرزحمتکشان-

 باد انترناسیونالیسم پرولتری! زنده -

 !وارتجاع بین المللی امپریالیسمباد  نابود-
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