آموﺧتن ازدرسهای انقﻼب کبيراکتوبرومبارزه انقﻼبی مستمرعليه سرمايه داری
جهانی وامپرياليسم وارتجاع وانواع رويزيونيسم واپورتونيسم ازوظايف عمده
ومهم کمونيستهای انقﻼبی درجهان است
مارکسيسم انقﻼبی علم است.

تئوری های علمی بخشهای مختلف اين علم )فلسفه ،اقتصاد سياسی

وسوسياليسم علمی( بوسيله مارکس کشف شد وبا همکاری نزديک انگلس تکامل يافت .با کشف مارکسيسم
انقﻼبی پرولتاريای جهان به علم انقﻼب پرولتری ومهمترين وتعيين کننده ترين سﻼح دررهبری مبارزات
طبقاتی انقﻼبی عليه طبقه بورژوازی وديگرطبقات استثمارگروستمگردستيافتند .ليکن تجربه مبارزات
انقﻼبی پرولتاريای جهان ثابت ساخت که فقط تحت رهبری يک حزب کمونيست انقﻼبی واقعی است که
پرولتاريا دراتحاد با سايرطبقات زحمتکش می تواند حاکميت وديکتاتوری طبقاتی سرمايه داری جهانی
وامپرياليسم وديگرطبقات ارتجاعی استثمارگروستمگر)فئودال وتاجران کمپرادوروبوروکرات ( را سرنگون
کرده وحاکميت وديکتاتوری طبقاتی خودش را برقرارکند .مارکسيسم

بوسيله لنين ومائوتسه دون

درپروسه های مبارزات طبقاتی انقﻼبی وپيروزی انقﻼب های پرولتری درروسيه وچين تکامل کيفی
بيشتريافت وامروزکمونيستها وپرولتاريای انقﻼبی جهان علم انقﻼب خود را مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم
می نامند.
اولين انقﻼب پرولتری درجهان کمون پاريس بود که درسال  ١٨٧١ميﻼدی درفرانسه به پبروزی
رسيد.ليکن عمرانقﻼب کمون بسيارکوتاه)حدود ٧٠روز( بود وپرولتاريای فرانسه فرصت برای تحقﻖ
برنامه های انقﻼبی اش را نيافت .کمون پاريس اولين انقﻼب اجتماعی درجهان بود که توسط طبقه
پرولتاريا رهبری گرديد.ليکن انقﻼب کمون کمبودها وضعفهای زيادی هم داشت که موجب شکست آن
گرديد .اين انقﻼب پرولتری بوسيله طبقه بورژوازی فرانسه وطبقه مالکان ارضی،کارخانه داران ،تمام
دزدان بزرگ وکوچک وتمام استثمارگران وبه کمک بورژوازی آلمان وديگرکشورهای اروپائی سبعانه
بخون کشيده شد .طبقه بورژوازی دد منش فرانسه وديگرطبقات واقشارضدانقﻼبی درجريان سرکوب
انقﻼب کمونبيش ازصدهزارکارگررا به طرزفجيعی کشتند وده ها هزارتن ديگررادرزندانها شکنجه
کردند .پرولتاريای فرانسه دردفاع ازانقﻼب کمون فداکاريها وقهرمانيهای قابل وصفی کرد؛ اما ضعفها
وکمبودهای آن ازجمله نبود ستاد انقﻼبی پرولتاريا)حزب کمونيست انقﻼبی(  ،عدم توجه به سرکوب فوری
وشکست قطعی طبقات حاکم ارتجاعی وانهدام دستگاه حاکميت )دولت(آنها وعدم توجه به ساختارطبقاتی
آن زمان جامعه فرانسه وجلب حمايت طبقه خرده مالکان وخرده بورژوازی )کثيرالعده درفرانسه( به
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انقﻼب وفکتورهای داخلی وخارجی ديگرموجب شکست آنها گرديد .مارکس وانگلس وديگرکمونيستهای
انقﻼبی جهان ازشکست انقﻼب کمون پاريس درسهای مهمی آموختند.
بعد ازکمون پاريس بزرگترين وبا عظمت ترين انقﻼب پرولتری درجهان انقﻼب کبيراکتوبراست که صد
وسه سال قبل بتاريخ ) (٢٥اکتوبرسال) (١٩١٧ميﻼدی درامپراتوری روسيه تزاری به پيروزی رسيد.
پيروزی

انقﻼب

کبيراکتوبرعصرجديدی

رااعﻼم

کرد)عصرامپرياليسم

وانقﻼبات

پرولتری،

عصرديکتاتوری پرولتاريا( .انقﻼب کبيراکتوبرمحصول مبارزات انقﻼبی طوﻻنی مدت کمونيستها
وپرولتاريای انقﻼبی روسيه دررأس آن رفيﻖ لنين ورفيﻖ استالين بود .اين انقﻼب ظفرآفرين ونجات
بخش تحت رهبری حزب کمونيست)بلشويک( برهبری لنين بزرگ به پيروزی رسيد .انقﻼب
کبيراکتوبراولين رستاخيزبزرگ پيروزمند پرولتاريای انقﻼبی جهان بود که شکست پذيری نظام سرمايه
داری جهانی وامپرياليسم وديگرنظام های فرتوت استثمارگروستمگردرجهان را اعﻼم کرده وناقوس
مرگ سرمايه داری جهانی را بصدادرآورد .پيروزی انقﻼب کبيراکتوبرحقانيت مارکسيسم انقﻼبی)علم
انقﻼب پرولتری( رابه ثبوت رساند .پرولتاريای انقﻼبی روسيه تزاری دراتحاد با سايرطبقات تحت
استثماروستم

نظام کهن بورژوازی امپرياليستی فئودالی ميليتاريستی) تزاريزم( راسرنگون کرده

وبرويرانه های آن ديکتاتوری طبقاتی اش رابرقرارکرده ونظام نوين سوسياليستی رابنياد نهاد وده ها
ميليون تن ازخلقهای مليتهای تحت ستم واستثمازرا نجات داد .پيروزی انقﻼب کبيراکتوبراين حقيقت را به
ثبوت رساند که اگرطبقه پرولتاريا وسايرطبقات واقشارخلﻖ زحمتکش به آگاهی سياسی انقﻼبی دستيابند
ومبارزات آن ها توسط حزب انقﻼبی پرولتری واقعی رهبری شود ،پيروزی آنها درسرنگونی حاکميت
طبقات ارتجاعی وطرد سلطه امپرياليسم حتمی است .درهمه جوامع طبقاتی اين وظيفه کمونيستهای انقﻼبی
است که درتبليغ وترويج انديشه های انقﻼبی رهائيبخش پرولتری) مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم( دربين
پرولتاريا وسايرطبقات واقشارزحمتکشن وارتقای سطح آگاهی سياسی انقﻼبی آنهاکوشيده وتوده های خلﻖ
راازماهيت وخصلت طبقاتی ضدانقﻼبی وضدمردمی سرمايه داری جهانی وامپرياليسم وديگرطبقات
ارتجاعی منحيث دشمنان اصلی واساسی آنها آگاه سازند .پرولتاريا وسايرطبقات خلﻖ زحمتکش بايد
آگاهی حاصل کنند که تنها سوسياليسم وکمونيسم انقﻼبی می تواند آنهارا اززيريوغ ستم واستثمارسرمايه
داری جهانی وامپرياليسم واستثماروستم چند ﻻيه طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروفقروگرسنگی
واجحاف و بی عدالتی نجات دهد .همچنين افشای چهره کمونيستهای دروغين  ،انواع رويزيونيسم
واپورتونيسم وخصلت ضدانقﻼبی واهداف ضدمردمی وبرنامه ها وشعارهای دروغين وفريبنده آنها
ازجمله وظايف مهم کمونيستهای انقﻼبی است .لنين دررأس کمونيستهای انقﻼبی درروسيه تزاری طی
حدود سه دهه مبارزه طبقاتی انقﻼبی عليه تزاريزم ومبارزه ايدئولوژيک -سياسی انقﻼبی عليه انديشه
2

های انحرافی ضدپرولتری" ،ناردنيکها" " ،مارکسيستهای علنی"  ،منشويکها  »،سوسياليستهای انقﻼبی«
وديگران

رابه پيش برده وماهيت ايدئولوژيک-سياسی انحرافی وضدانقﻼبی آنهارا برای پرولتاريا

وسايرطبقات زحمتکش ازجمله نيمه پرولتاريای روستاها ودهقانان فقيرافشا کرد .لنين بدرستی می دانست
که بدون مبارزه ايدئولوژيک-سياسی درجهت افشای ماهيت خطوط انحرافی ضدانقﻼبی وآگاه ساختن
پرولتاريا وسايرزحمتکشان  ،پيشرفت وتکامل جنبش انقﻼبی پرولتری ممکن نيست .همچنين لنين مبارزه
ايدئولوژيک سياسی عليه انواع رويزيونيسم واپورتونيسم را درسطح جنبش بين المللی کمونيستی مجدانه
به پيش برده وچهره ضدانقﻼبی آنهارابرای پرولتاريای جهان برمﻼ کرد .دوجريان اپورتونيستی
وضدانقﻼبی منشويکها و» سوسياليستهای انقﻼبی« خاصتا ً درآستانه پيروزی انقﻼب کبيراکتوبرسعی می
کردند تا طبقه کارگروسايرطبقات زحمتکش رانسبت به پيروزی انقﻼب کبيراکتوبرمتوهم سازند .اين
دوگروه که درجريان انقﻼب بورژوا دموکراتيک ) فبروری (١٩١٧با شعارهای بظاهر»انقﻼبی ومترقی«
توانسته بودند

درشوراهای کارگری ودهقانی حمايت اکثريت کارگران و دهقانان را جلب کنند.

اماشوراهای کارگران ودهقانان فقيردرجريان  ٩ماه )ازفبروری تا اکتوبر( درکارزارپراتيک مبارزه
طبقاتی انقﻼبی حاد برهبری حزب کمونيست) بلشويک( وتحت رهبری داهيانه لنين واعتﻼی جنبش
انقﻼبی پرولتری به ماهيت ضدانقﻼبی واهداف ضد پرولتری اين گروه ها آگاهی بيشترحاصل کرده
واکثريت قاطع آنها به حمايت وجانبداری ازکمونيستهای)بلشويک( رأی دادند .اين دوگروه اپورتونيستی
بعد ازسرنگونی تزاريزم وپيروزی انقﻼب کبيراکتوبردربرابرانقﻼب موضع خصمانه گرفته ودرنهايت
درپرتگاه ضدانقﻼب سقوط کردند .بعبارت ديگرسيل خروشان انقﻼب کبيراکتوبرتحت رهبری
کمونيستهای انقﻼبی برهبری لنين واستالين اين همه خس وخاشاک راازسرراهش روفته ودرمزبله که
شايسته آنها بود انداخت .البته تعدادی ازجناح" چپ" » سوسياليستهای انقﻼبی« به انقﻼب اکتوبرهمراه
شدند .با پيروزی انقﻼب کبيراکتوبرپرولتاريا وسايرخلقهای زحمتکش وملل اسيرساکن درامپراتوری
تزارازاستثماربيرحمانه وانواع ستم ومظالم وحشيانه وفقروسياه روزی رهائی يافته وبه آزادی
ودموکراسی واقعی ورفاه وعدالت اجتماعی رسيدند.
با پيروزی انقﻼب کبيراکتوبرجنبشهای انقﻼبی پرولتری درسراسرجهان اوج گرفته وگسترش يافتند.
انترناسيونال سوم) کمينترن( با توجه خاص لنين وبا شرکت احزاب وگروه های کمونيستی حدود سی
کشورجهان تأدسيس شد .کمينترن نقش مهمی درايجاد ،توسعه وتقويت جنبش انقﻼبی پرولتری درجهان ايفا
نمود .جنبش انقﻼبی مارکسيستی به سرعت دراروپا ،آسيا وامريکابوجود آمده وگسترش يافت .سازمان
ها واحزاب کمونيست انقﻼبی درکشورهای مختلف جهان تشکيل شدند .کنگره دوم انترناسيونال سوم)
کمينترن( درسال  ١٩٢٠با شرکت  ٤١حزب کمونيست تشکيل گرديد .احزاب کمونيست درکشورهای
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مختلف جهان رهبری مبارزات انقﻼبی پرولتاريا وسايرزحمتکشان رابعهده گرفتند .حزب کمونيست چين
برهبری رفيﻖ مائوتسه دون جنگ انقﻼبی خلﻖ راعليه طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوربوروکرات
وامپرياليستهای حامی آنها آغازکرد.انقﻼب ملی  -دموکراتيک)انقﻼب دموکراتيک نوين( دراکتوبرسال)
 (١٩٤٩به پيروزی رسيده وتا سال ) (١٩٥٨به انقﻼب سوسياليستی گذارکرد .قبل ازآن خلﻖ ويتنام با
مبارزات انقﻼبی تحت رهبری حزب کمونيست اين کشوربرهبری هوچی مين سلطه استعماری امپرياليسم
فرانسه رادرسال )  ١٩٤٥طرد کرده وباسرنگونی حاکميت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورانقﻼب
ملی -دموکراتيک را به پيروزی رسانده ونظام دموکراتيک توده ای راتأسيس کردند.همچنين خلقهای
ﻻئوس وکوريای شمالی خودرا ازسلطه امپرياليسم نجات داده وبا سرنگونی طبقات ارتجاعی نظام های
دموکراتيک توده ای تشکيل دادند .بعد ازجنگ جهانی امپرياليستی دوم خلقهای کشورهای اروپای شرقی با
مبارزات انقﻼبی شان وبا کمکهای بی شائبه انترناسيوناليستی کشورشوراها بعدازشکست امپرياليستهای
فاشيست وسرنگونی حاکميت طبقات ارتجاعی کشورهای شان نظامهای دموکراتيک توده ای تشکيل داده
وبه نظام های سوسياليستی رسيدند .پيروزی انقﻼب کبيراکتوبربزرگترين تحول انقﻼبی اجتماعی درتاريخ
بشربود .پژواک اين انقﻼب رهائيبخش درسراسرجهان طنين انداخته وموجب بيداری خلقهای تحت ستم
واستثماروملل زيرسلطه استعماروامپرياليسم درجهان گرديد.کشورشوراها منحيث دژانقﻼب جهانی منبع
اميدی برای پرولتارياوسايرخلقهای زحمتکش وتحت ستم درجهان گرديد .جنبشهای آزادی بخش ملی
درکشورهای زيريوغ استعماروامپرياليسم اوج وگسترش يافته وخلﻖ های اين کشورهااززيرسلطه
استعماروامپرياليسم رهائی يافتند .وقرن بيستم قرن پيروزی انقﻼب های سوسياليستی وانقﻼب های
دموکراتيک توده ای بود.
بعد ازپيروزی انقﻼب کبيراکتوبرچهارده کشورامپرياليستی با همدستی طبقات ارتجاعی شکست خورده
درروسيه درسال )  (١٩١٨به کشورشوراها هجوم بردند تا انقﻼب اکتوبروديکتاتوری پرولتاريا ونظام
سوسياليستی را سرنگون کنند .درزمانی که انقﻼب مورد حمﻼت امپرياليستهای خارجی وضدانقﻼب
داخلی قرارگرفت اپورتونيستهای ضدانقﻼب منشويک و» سوسياليستهای انقﻼبی« وديگرهمسنخان آنها
برضد انقﻼب اکتوبرقرارگرفته وبا آنها همدست شدند .ولی با مبارزه انقﻼبی ومقاومت شجاعانه
کارگران ،دهقانان وسايراقشارزحمتکش وکمونيستهای انقﻼبی مواجه شده ومفتضحانه شکست خوردند
وکشورشوراهاراه ترقی وپيشرفت وساختمان سوسياليسم راپيموده وبيک قدرت بزرگ انقﻼبی درسطح
جهان بدل گرديد .با آنهم لنين گفت ":سراپای وجود بورژوازی بين المللی را کينه وﺧصومت ﺧشماگين
نسبت به روسيه شوروی فراگرفته ودرهرلحظه آماده است برای ﺧفه کردن روسيه شوروی بجان وی
بپرد" .بارديگردرزمان جنگ جهانی امپرياليستی دوم جبهه امپرياليستهای فاشيست نازی وجاپان
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وديگرمتحدين آنها تهاجم نظامی وحشيانه را درسال  ١٩٤١ميﻼدی عليه کشورشوراها آغازکردند که با
مبارزه ومقاومت سرسختانه کارگران ،دهقانان وکمونيستهای انقﻼبی کشورشوراها مواجه شده
وشرمسارانه شکست خوردند .امپرياليسم امريکا درسال )  (١٩٥٠به کوريای شمالی حمله کرد؛ ليکن
جمهوری دموکراتيک

خلﻖ کوريای شمالی برهبری )کيم ال سونگ( وبا کمک وحمايت

اتحاد

جماهيرشوری سوسياليستی وجمهوری خلﻖ چين شکست سختی را برارتش مهاجم امريکا وارد کردند.
امپرياليستهای غارتگرامريکائی درسال) (١٩٦٥ميﻼدی خلﻖ مبارزويتنام شمالی را سبعانه مورد تهاجم
نظامی قرارداده وتا سال )  (١٩٧٥بيش ازسه ميليون تن آنها را کشتند وفجيع ترين وغيرانسانی ترين
جنايات را عليه خلﻖ ويتنام مرتکب شده وويرانيهای گسترده ای به اين کشوروارد کردند .ليکن با مقاومت
ومبارزه فداکارانه خلﻖ ويتنام شکست ننگين وسرافکندگی نصيب يانکيهای جنايتکارگرديد.همچنين
درزمانی که اتحاد شوروی سوسياليستی تحت رهبری رفيﻖ استالين درراه ساختمان سوسياليسم به پيش می
رفت تروتسکی اپورتونيست وضدانقﻼب وديگرهمپاله های وی دربرابرانقﻼب اکتوبروساختمان
سوسياليسم قرارگرفته وتخريبکاری وتوطئه چينی می کردند.تروتسکی که طی سالها دربرابرلنينيسم
وپيروزی انقﻼب سوسياليستی درروسيه موضع

متزلزلی داشت،

درآستانه پيروزی انقﻼب

کبيراکتوبرظاهرا ً»ازخود انتقاد کرده« وبه حزب کمونيست )بلشويک( پيوست .تروتسکی با آنکه
درانقﻼب اکتوبرشرکت کرد؛ ليکن اصﻼً به لنينيسم وپيروزی انقﻼب سوسياليستی وساختمان سوسياليسم
درروسيه باورنداشت .تروتسکی دريکی ازنامه های خود

درسال  ١٩١٣با تأکيد می نويسد":

ساختارلنينيسم برپايه ای دروغ وتحريف بناشده وازهمان آغاززهرمهلک خودرا درداخل خود دارد" .عمده
ترين مشخصه »تروتسکيسم« تئوری باصطﻼح » انقﻼب پی درپی« است که مضمون اصلی آن
تئوری "عدم امکان ساختمان سوسياليسم دراتحاد شوروی" می باشد .تروتسکی وهمسنخان وی خاينانه
عليه حزب کمونيست)بلشويک( ودولت درکشورشوراهاتحت رهبری لنين واستالين تخريبکاری وتوطئه
چينی می کردند.
انقﻼب کبيراکتوبردشمنان نيرومند زيادی درسطح جهان داشت ،سرمايه داری جهانی وامپرياليسم
وارتجاع .دشمنان سوسياليسم وکمونيسم که دچارتب لرزه مرگ شده بودند،ازفردای پيروزی انقﻼب کبير
اکتوبرحمﻼت خصمانه را عليه آن آغازکردند وبعد طی چند دهه لحظه ای ازتوطئه چينی وتخريبکاری
واتهامات بی بنياد وکذب عليه انقﻼب اکتوبربازنماندند .امپرياليسم وارتجاع بين المللی باپيروزی انقﻼب
کبيراکتوبروپيروزی انقﻼب های پرولتری درکشورهای ديگرازجمله انقﻼب چين تبليغات زهرآگين
ودروغ پراکنی با طرق وشيوه های مختلف به پيش برده وسعی کردند تا انديشه های نجاتبخش کمونيسم
انقﻼبی ورهبران بزرگ پرولتاريای جهان وانقﻼب های پرولتری پيروزمند را درجهان» بدنام« کنند .ده
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ها نويسنده مرتجع وضدکمونيست وخود فروخته رادرکشورهای مختلف جهان اجيرکردند تا عليه کمونيسم
انقﻼبی ورهبران بزرگ آن قلم .ده ها کتاب ورساله وصدها داستان دروغين وجعلی را دراين زمينه تهيه
کرده وبه خورد توده های خلﻖ ناآگاه دادند .درتمام اين جريان عناصراپورتونيست ورويزيونيست
ضدانقﻼبی ازجمله کائوتسکی ،تروتسکی وامثال آنهادرسطح جهان آلت دست سرمايه داری جهانی
وامپرياليسم قرارگرفته وعليه کمونيسم انقﻼبی ورهبران بزرگ پرولتاريای جهان تهمت زنی ،جعلکاری،
تبليغات سوء ودروغ پراکنی کردند.
تاريخ انقﻼب کبيراکتوبروديگرانقﻼب های پرولتری درجهان اين حقيقت را درباره ماهيت وخصلت
اپورتونيسم ورويزيونيسم بوضوح نشان داده اند که اينها چگونه با شعارهای » انقﻼبی« "تند وتيز"
دروغين وژستهای انقﻼبيگری وترفندهای اپورتونيستی چهره واقعی خودراازکارگران وسايرتوده های
خلﻖ نا آگاه پنهان کرده وآن ها رابرای مدتی بعقب شان می کشانند .اما زمانی جنبش انقﻼبی پرولتری
رشد وتکامل يافت واوج گرفت وبا گسترش مبارزه ايدئولوژيک-سياسی کمونيستهای انقﻼبی عليه انواع
اپورتونيسم ورويزيونيسم وبا ارتقای سطح آگاهی سياسی توده های خلﻖ ماسک انقﻼبی مآبی آنها افتاده
وچهره واقعی آنها برای توده های خلﻖ برمﻼ می گردد .همينکه» اعتبارسياسی« کذائی شان درنزد توده
های خلﻖ افول کرد دچارجنون شده وجهت انتقامگيری ازکمونيستهای انقﻼبی وتوده های خلﻖ بگونه
آشکاردرجايگاه اصلی شان يعنی درصف طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورودرآغوش امپرياليسم
قرارگرفته وازهيچ رذالت وجنايت وخيانتی عليه خلﻖ وکمونيستهای انقﻼبی دريغ نمی کنند .اين
رامنشويکها و» اس ارهای« ضدانقﻼبی بعد ازپيروزی انقﻼب کبيراکتوبروتهاجم وحشيانه قدرتهای
امپرياليستی وشورشهای ضدانقﻼب داخلی بوضوح نشان دادند .همچنين ما شاهديم که رويزيونيستهای خود
فروخته » حزب توده ايران« و» چريکهای فدائی خلﻖ ايران )اکثريت(«بنابرماهيت ايدئولوژيک-سياسی
وخصلت طبقاتی شان دردهه هشتاد ميﻼدی قرن بيستم به خدمت رژيم جنايتکاروخون آشام خمينی
قرارگرفته و فرزندان مبارزوانقﻼبی خلﻖ ايران رابه دستگاه های جاسوسی جهنمی جمهوری اسﻼمی
معرفی کردند وصدها وهزاران تن آنها به جوخه های اعدام سپرده شده ويا درزندانهای رژيم به شيوه
های وحشيانه وغيرانسانی تحت شکنجه های جسمی وروانی قرارگرفتند.
تقريبا ً همه نيروهای انقﻼبی ومترقی وخلقهای زحمتکش جهان ازجنايات هولناک رژيم رويزيونيستهای»
حزب دموکراتيک خلﻖ« درافغانستان دراخيردهه هفتاد وتا اوايل دهه نود قرن بيستم عليه خلﻖ افغانستان
ونيروهای انقﻼبی ومترقی منسوب به" جريان دموکراتيک نوين)شعله جاويد(" وسازمانهای انقﻼبی
پرولتری منسوب به آن وديگرافراد آزادی خواه وميهن دوست جامعه آگاهی دارند .اين خود فروخته های
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جنايتکارچندهزارتن ازنيروهای منسوب به جريان دموکراتيک نوين)شعله جاويد( رااعدام ويا درزندانهای
مخوف وحشيانه شکنجه کردند .رويزيونيستهای » خلقی« پرچمی» ،سازائی« قبل ازرسيدن بقدرت
سياسی جهت فريب کارگران ودهقانان وطبقه خرده بورژوازی شعارهای بظاهر» انقﻼبی ومترقی«
سرداده وصحبت ازدوستی خلقها وميهن دوستی می کردند .همينکه درسال  ١٩٧٩ميﻼدی با کمک
مستشاران نظامی دولت سوسيال امپرياليسم »شوروی« درارتش دولت افغانستان طی کودتای نظامی
بقدرت رسيدند ،ماهيت ايدئولوژيک سياسی وخصلت طبقاتی ضدانقﻼبی وضد مردمی آنها برای توده
های خلﻖ هرچه بيشترآشکارگرديد .ازآن جاييکه رويزيونيستهای» خلقی« پرچمی»سازائی« فاقد پايه
مردمی درکشوربودند ازهمان ابتدای حاکميت شان دچاروحشت شده واختناق واستبداد فاشيستی را
درجامعه حاکم کرده وتعقيب وزندان وشکنجه واعدام مخالفين سياسی شان را آغازکردند .رژيم» حزب
دموکراتيک خلﻖ« برهبری نورمحمد تره کی وحفيظ ﷲ امين چون گشتاپوهای رژيم آلمان نازی بجان
مردم افتاده وهزاران تن را »بجرم« مخالفت بارژيم بدون محاکمه اعدام ويا زنده بگورکردند .استبداد
وفاشيسم سبعانه را هرچه بيشتردرجامعه گسترش دادند .حدت ستم واستبداد وفاشيسم رژيم درجامعه به
آن حدی گسترش يافت که غيرازاعضای حزب ودولت ومشتی ازهواداران رژيم ديگرهيچ طبقه وگروهی
درجامعه درامان نماند .توده های خلﻖ واقشاری ازطبقه خرده بورژوازی عليه رژيم شورش کرده وسﻼح
بدست گرفتند .قيامها وشورشهای خود جوش مسلحانه توده های خلﻖ عليه رژيم درکمترين وقت
درسراسرکشورگسترش يافت ورژيم مزدوردرزيرضربات مبارزات نظامی توده های خلﻖ وفشارنا
رضائی عمومی درجامعه درلبه پرتگاه سقوط قرارگرفت .سوسيال امپرياليسم شوروی برای نجات رژيم
مزدوروحفظ سلطه امپرياليستی اش درافغانستان ومنطقه با بيش ازيکصدهزارتن ارتش مجهزبه افغانستان
تهاجم نظامی کرد وبرای مدت ده سال افغانستان رااشغال نظامی کرده وبه سلطه استعماری اش درآورد.
با ورود ارتش » شوروی« به افغانستان رژيم مزدوربرهبری ببرک کارمل) شاه شجاع دوم(بنابرماهيت
طبقاتی اش ازبرنامه اصﻼحات ارضی رژيم تا حدی عقب نشينی کرده ومقداری ازاراضی وامﻼک
وجايداد طبقات فئودال وتاجران کمپرادوروخوانين را به آنها مسترد کرد وآن هانيزبنابرخصلت طبقاتی
ارتجاعی شان تسليم ارتش اشغالگرودولت مزدورشده وبا آنهاهمکاری کرده وبرضدمنافع خلﻖ
وکشورقرارگرفتندد .ولی شورشها وقيام ها ی خود جوش توده های مردم

عليه ارتش سوسيال

امپرياليسم» شوروی« ورژيم رويزيونيستهای دست نشانده اش بيش ازقبل گسترش يافته وشدت گرفت .اما
با ضعف نيروهای انقﻼبی پرولتری ومترقی ،احزاب ارتجاعی اسﻼمی مزدوران امپرياليستهای غربی
ودولتهای ارتجاعی منطقه ازجمله پاکستان وايران وعربستان سعودی با سﻼح ومهمات نظامی وامکانات
مالی دررهبری جنبش خود جوش توده های مردم قرارگرفته وجنگ آزادی خواهانه توده های مردم را»
جنگ اسﻼم وکمونيسم« تبليغ کرده وآن را درجهت اهداف ارتجاعی طبقاتی خود وامپرياليستهای غربی
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ودولتهای ارتجاعی منطقه ازمسيراصلی آن منحرف ساخته وبه شکست کشاندند .اشغالگران روسی ورژيم
مزدورآنها طی يک ونيم دهه حدود يک ونيم ميليون تن ازخلﻖ افغانستان راکشتند وبيش ازاين تعداد
رامعلول ومعيوب کردند ،هزاران تن رادرزندانهای مخوف سبعانه شکنجه کرده وانواع ستم ومظالم
رابرخلﻖ افغانستان اعمال کرده وکشوررا درهمه عرصه ها ويران کردند .دستگاه مخوف جاسوسی رژيم
بنام » خاد« تحت رهبری داکترنجيب )جﻼد( رئيس آن هزاران تن را بجرم های واهی گرفتاروبعد
ازشکنجه های وحشيانه وغيرانسانی به جوخه های اعدام سپرد .اينست شمه ای ازجنايات وخيانتهای
رويزيونيستهای» حزب دموکراتيک خلﻖ« وباداران سوسيال امپرياليست آنها عليه خلﻖ افغانستان.اينها
همه اين جنايات رابا ادعای دروغين» سوسياليسم وکمونيسم« و» انترناسيوناليسم « انجام دادند .واين
درنوبه اش بزرگترين خيانت وسنگين ترين ضربت به انديشه های کمونيسم انقﻼبی درجهان وارد کرده و
تمسکی شد برای امپرياليسم وارتجاع بين المللی تا هرچه بيشتراذهان توده های خلﻖ جهان را نسبت به
انديشه های کمونيسم انقﻼبی مغشوش ومتوهم ساختند.
با آغازشورشها وقيام های خود جوش توده های خلﻖ عليه رژيم مزدوروارتش سوسيال امپرياليسم
»شوروی« نيروهای منسوب به جريان دموکراتيک نوين وسازمان های انقﻼبی پرولتری درکنارتوده های
خلﻖ قرارگرفته وبا مبارزه ايدئولوژيک-سياسی مبارزه مسلحانه را عليه رژيم مزدوروارتش
اشغالگرروسی به پيش بردند .ليکن احزاب وتنظيمهای ارتجاعی اسﻼمی مزدورامپرياليستهای غربی
ودولتهای ارتجاعی منطقه اين دشمنان خونخوارنيروهای انقﻼبی پرولتری درجبهات جنگ عليه آنها
تخريبکاری وتوطئه چينی کرده وبا حمﻼت جنايتکارانه

ده ها تن آنهارا کشتند .نيروهای انقﻼبی

پرولتری) م -ل -م( افغانستان ازيکطرف کمبودها وضعفهای داشتند ازجمله نبود حزب انقﻼبی پرولتری
نيرومند ووجود انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی درجنبش انقﻼبی پرولتری وازجانب ديگروجود
دشمنان طبقاتی وملی قدرت مند درصحنه جنگ ازجمله سوسيال امپرياليسم »شوروی« ودولت دست
نشانده اش ونيروهای ارتجاعی اسﻼمی که ازجانب امپرياليستهای غربی ودولتهای ارتجاعی تسليح وتمويل
وحمايت سياسی می شدند ،نتوانستند بيش ازچهارسال به مبارزه مسلحانه ادامه داده ودرجهت تحقﻖ
استراتيژی واهداف انقﻼب پرولتری ،جنگ آزادی خواهانه خود جوش توده های خلﻖ رادرمسيراصلی
آن ،جنگ آزاديبخش ملی مترقی درجهت طرد سلطه استعماری سوسيال امپرياليسم» شوروی«
وسرنگونی رژيم مردورآن وارتقای آن به جنگ انقﻼبی خلﻖ درجهت سرنگونی فئوداليزم وکمپرادوريزم
وکﻼً قطع سلطه امپرياليسم ازکشوروپيروزی انقﻼب ملی  -دموکراتيک ) دموکراسی نوين( وتشکيل دولت
دموکراتيک خلﻖ تحت رهبری پرولتاريا وپيروزی سوسياليسم رهبری کنند.
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تشکلهای اپورتونيستی ورويزيونيستی ديگرازجمله » سازمان رهائی افغانستان« طی حدودپنج دهه اخير
به جنبش کمونيستی ) م -ل -م( افغانستان خيانت کرده وضربات سنگينی به آن وارد کرده است .اين گروه
رويزيونيستی دردهه هشتاد ميﻼدی درجنگ عليه ارتش سوسيال امپرياليسم» شوروی« ورژيم مزدوربا
احزاب ارتجاعی اسﻼمی» ميانه رو« متحد شده و» جبهه مبارزين مجاهد« را تشکيل کرده وبرای
پيروزی » جمهوری اسﻼمی« مبارزه کرد .درسال  ٢٠٠١ميﻼدی درکنفرانس"بن" آلمان شرکت کرده
ودرکناراحزاب ارتجاعی جنايتکاروخاين ووطن فروش پای سند اسارت آوروننگين اشغال نظامی وسلطه
استعماری امپرياليستهای امريکائی و"ناتو" امضاکرده ودردولت دست نشانده برهبری کرزی مزدور)شاه
شجاع سوم( سهم گرفت وبه خلﻖ وميهن خيانت کرد.همچنين » سازمان آزاديبخيش مردم
افغانستان)ساما(«) بعد ازاعدام فقيد مجيد( ازموضع برنامه " ملی دموکراتيک"قبلی اش انحراف کرده
ودرجهت برنامه پيروزی " جمهوری اسﻼمی"مبارزه کرد ».ساما« طی چهاردهه اخيردردومقطع
زمانی تسليم دشمنان ملی وطبقاتی خلﻖ افغانستان ازجمله )سوسيال امپرياليسم»شوروی« ورژيم مزدورآن
وامپرياليستهای امريکائی و"ناتو" ودولت دست نشانده آن( شده و به خلﻖ وکشورخيانت کرده
است.تشکلهای اپورتونيستی ورويزيونيستی ديگرازجمله" سازمان مبارزه برای تأسيس حزب کمونيست
افغانستان" »،سازمان انقﻼبی وطن پرستان واقعی)ساوو(« » ،اتحاد مارکسيست  -لنينست های
افغانستان)امﻼ(« ،جناح اکثريت از" سازمان پيکاربرای نجات افغانستان" و» سازمان سوسياليستهای
کارگری« نيزضربات سنگينی به جنبش انقﻼبی پرولتری) م -ل -م( کشوروارد کرده اند .اين گروه ها با
شعارهای » انقﻼبی ومترقی« وانقﻼبيگريهای کذائی ،خلﻖ افغانستان رااغوا کرده وده ها وصدها تن
ازروشنفکران نا آگاه را طی چهل سال اخيربه منجﻼب اپورتونيسم ورويزيونيسم کشانده اند .ازجمله
گروه های رويزيونيستی وضدانقﻼبی »ساما -ادامه دهندگان« »،سازمان انقﻼبی افغانستان«)منشعب از»
سازمان رهائی افغانستان«( وعده ای ازرويزيونيستهای "سازمان انقﻼبی وطن پرستان واقعی)ساوو(« با
تمام ذلت وبی شرافتی به خدمت دستگاه های جاسوسی دولتهای امپرياليستی وارتجاعی قرارگرفته وهويت
اصلی وآدرس کمونيستهای انقﻼبی ) م -ل -م( رابه آن ها معرفی کرده ودرسايت ها ونشريه های شان
ازجمله سايت » افغانستان آزاد« عليه ماتهمت زده وفحاشی می کنند .همچنين »حزب
کمونيست)مائوئيست( افغانستان« که ازبدوتأسيس آن دچارانحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی بوده
وطی اين مدت کمترين اعتنائی به نقد های اصولی کمونيستهای انقﻼبی) م -ل -م( نکرده ودراين پرتگاه
سقوط کرده است .رهبری اين » حزب« هرانتقاد اصولی رابااکاذيب ،اتهامات بی بنياد وناسزاگوئی پاسخ
داده اند .متأسفانه هستند تعدادی ازاحزاب وسازمان های درسطح جهان که خودرا کمونيست ) م -ل -م(
می خوانند؛ ولی طی سالها به انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی اين "حزب" وهم اينکه با اين
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انحرافات چه ضرباتی به جنبش کمونيستی) م -ل -م( افغانستان وارد کرده است کمترين توجهی نکرده
اند.
با تذکرمختصربه حمﻼت وحشيانه سرمايه داری جهانی وامپرياليسم عليه انقﻼب های پرولتری ونظام های
سوسياليستی وجنبش بين المللی کمونيستی درقرن بيستم؛ مﻼحظه می شود که هيچ يک ازاين قدرتهای
جهانخوارنتوانستند آن ها را مغلوب وسرنگون کنند .ولی همه اين انقﻼب های پرولتری وديکتاتوری های
پرولتاريا ونظام های سوسياليستی درکشورشوراها ،چين ،آلبانی وکشورهای ديگرورژيم های دموکراتيک
توده ای درويتنام شمالی ،ﻻئوس وکوريای شمالی بوسيله رويزيونيستهای رنگارنگ ازجمله)رويزيونيسم
" مدرن" خروشچفی ،رويزيونيسم » سه جهانی«ودگمارويزيونيسم خوجه ای( دردرون احزاب کمونيست
ودولت های سوسياليستی سرنگون شدند .همچنين ده ها سازمان وحزب کمونيست انقﻼبی درکشورهای
مختلف جهان ازدرون بوسيله انواع رويزيونيسم واپورتونيسم به انحراف وانحطاط کشانده شده اند .اين
دشمنان نقابدارکمونيسم انقﻼبی ازکمکهاوحمايتهای نهان وآشکارسرمايه داری جهانی وامپرياليسم
وارتجاع وهمدستی بقايای طبقات ارتجاعی شکست خورده درداخل وخارج اين کشورها برخورداربوده
وهستند.انقﻼب پرولتری درکشورنپال بوسيله رويزيونيستهای درون حزب کمونيست نپال) مائوئيست(
برهبری پراچندامرتد وخاين درسال ) (٢٠٠٥ميﻼدی به شکست کشانده شد واين خيانت ضربت سهمگينی
به انقﻼب خلﻖ نپال که درآستانه پيروزی قرارداشت وجنبش بين المللی کمونيستی)م -ل -م( وارد کرد.
ونيزضعف وبحران جنبش بين المللی کمونيستی طی يک ونيم دهه اخيرنتيجه خيانتهای انواع اپورتونيسم
ورويزيونيسم ازجمله انحراف رويزيونيستی » حزب کمونيست انقﻼبی« امريکا دررأس آن باب آواکيان
زيرنام » سنتزنوين کمونيسم« وپيروان وی ازجمله »حزب کمونيست ايران) م -ل -م(« وديگران می
باشد که موجب افتراق گسترده درجنبش کمونيستی )م -ل -م( درجهان گرديده وبرعمﻖ بحران جنبش بين
المللی کمونيستی افزوده است .وازجانب ديگراين امرمانع عمده درجهت تشکيل يک انترناسيونال
کمونيستی طی بيش ازدودهه اخيربوده است
.
تجارب مثبت ومنفی پرولتاريای جهان درقرن بيستم درمبارزه عليه سرمايه داری جهانی وامپرياليسم
وديگرنظام های ارتجاعی اين دشمنان آشکارخلقها وجنبشهای انقﻼبی پرولتری؛ مﻼحظه می شود که
شناخت ازآنها آسان است وپرولتاريا وسايرزحمتکشان جهان خاصتا ً درقرن بيستم مبارزه عليه آنها را با
موفقيت

به پيش برده اند .ليکن شناخت ازاپورتونيستها ورويزيونيستهای درون احزاب کمونيست

ودولتهای پرولتری )زمانی که نظام های سوسياليستی وجود داشتند( که با نقاب» سوسياليسم وکمونيسم«
چهره اصلی خود را مخفی می کنند خاصتا ً برای توده های خلﻖ مشکل است .اين عناصرضدانقﻼبی
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درفرصت مناسب )برای شان( حمله ضدانقﻼبی راعليه حزب ودولت وانقﻼب آغازکرده ونظام های
سوسياليستی را به نظام های سرمايه داری وسوسيال امپرياليستی تغييرماهيت داده وبرضد توده های خلﻖ
وانقﻼب پرولتری درجهان قرارگرفتند .لذا با درنظرداشت اين مهم اين وظيفه کمونيستهای انقﻼبی انقﻼبی
واقعی درجهان است که رويزيونيستها واپورتونيستها رابه موقع شناسائی کرده وآنهاراازحزب کمونيست
انقﻼبی طرد کنند .کمونيستهای انقﻼبی بايد همزمان با مبارزه انقﻼبی عليه امپرياليسم وارتجاع مبارزه
ايدئولوژيک -سياسی انقﻼبی عليه رويزيونيسم واپورتونيسم)مبارزه بين" دوخط"( رابصورت مداوم
دردرون احزاب کمونيست به پيش برده وحزب راهمواره ازوجودعناصراپورتونيست ورويزيونيست
تزکيه کنند .رفيﻖ لنين می گويد ":بدون مبارزه عليه اپورتونيسم ورويزيونيسم مبارزه عليه امپرياليسم
وارتجاع ممکن نيست".
مسئله مهم ديگردرشکست انقﻼب های کمونيستی وانهدام ديکتاتوری های پرولتارياونظام های
سوسياليستی درقرن بيستم اين بوده که همپا با ساختمان سوسياليسم درعرصه های مختلف جامعه،
کارگران ودهقانان وروشنفکران مردمی به لحاظ فراگيری دانش انقﻼبی)علم انقﻼب پرولتری( پيشرفت
وتکامل ﻻزم را نداشته اند .اين مسئله مهمی است وبه چندين انقﻼب فرهنگی پرولتاريائی )خاصتا ً دراين
عرصه( نيازاست تاسطح آگاهی انقﻼبی ايدئولوژيک-سياسی کارگران ودهقانان وروشنفکران مردمی
ارتقا يافته

که درمواقع حساس وخطيربا ادعاهای دروغين و"تزهای رويزيونيستی" وضدانقﻼبی

رويزيونيستهای درون حزب ودولت سوسياليستی اغوانشده وبتوانند دربرابرحمﻼت ضدانقﻼبی)کودتای
رويزيونيستی( آنها مبارزه ومقاومت کرده وتا جايی امکان ازشکست انقﻼب وديکتاتوری پرولتاريا ونظام
سوسياليستی جلوگيری کنند .مائوتسه دون می گويد ":شورش عليه ارتجاعيون برحق است .به شهادت
تاريخ جنبش انقﻼبی پرولتری؛ دراتحاد شوروی سوسياليستی درسال ) (١٩٥٦خروشچف
رويزيونيستهای"مدرن"درون حزب ودولت

دررأس

تزهای رويزيونيستی مبنی بر» گذارمسالمت آميز«،

همزيستی مسالمت آميز« و»مسابقه مسالمت آميز« وتکيه برآنها را برای اتحاد شوروی وديگرکشورهای
سوسياليستی اعﻼم کرد .همچنين تزهای رويزيونيستی وضدانقﻼبی » پارلمانتاريزم«»،راه
رشدغيرسرمايداری« »،حزب تمام خلقی«»،دولت تمام خلقی«و» تقويت سکتوردولتی« رابه جای
مبارزه انقﻼبی پرولتری عليه حاکميت

طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروطردسلطه امپرياليسم

وپيروزی انقﻼب ملی -دموکراتيک وانقﻼب سوسياليستی برای کشورهای تحت سلطه امپرياليسم
درآسيا،افريقا وامريکای ﻻتين تدوين کرده وتزهای رويزيونيستی اش را بمثابه» خﻼقيت نوين« شخص
خودش به توده های خلﻖ تبليغ کرد.خروشچف خاينانه ورذيﻼنه استالين يکی ازرهبران بزرگ پرولتاريای
جهان را» خودکامه« »،درنده خو«»،مستبد«»،تروريست« و» بی فرهنگ « خوانده ومبارزه عليه
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مارکسيسم-لنينيسم وتطبيﻖ نقشه ها وبرنامه های ضد کمونيستی وضدمردمی اش رازيرنام » کيش
شخصيت« استالين به پيش برد .بهمين صورت رويزيونيستهای چين که طی يک کودتای ضدانقﻼبی
بقدرت رسيدند؛ چهارنفرازرهبران انقﻼبی حزب بعد ازمائوتسه دون را دستگيروزندانی کرده وصدهاتن
کمونيست انقﻼبی را کشته وهزاران تن ديگررادستگيررا به زندان انداختند .رويزيونيستهای حاکم برحزب
ودولت چين ديکتاتوری پرولتاريا ونظام سوسياليستی را منهدم کرده وتئوری رويزيونيستی وضدانقﻼبی»
سه جهان« را بحيث »استراتيژی وتاکتيک انقﻼب جهانی« جازده وختم مبارزه طبقاتی وملی انقﻼبی
پرولتاريا وسايرخلقهای زحمتکش عليه دولتهای سرمايه داری جهانی وامپرياليسم ودولتهای ارتجاعی را
اعﻼم کرده ودرکنارقدرتهای امپرياليستی ودولتهای ارتجاعی برضد مبارزات انقﻼبی پرولتاريا
وسايرخلقهای زحمتکش جهان قرارگرفتند .سوسيال امپرياليستهای چين درسطح جهان خاصتا ً درجهت
سلطه برکشورهای » جهان سوم« درآسيا ،افريقا وامريکای ﻻتين وبهره کشی ازخلقهای اين کشورها
دررقابت شديد با ابرقدرت امپرياليستی امريکا وسايرقدرتهای امپرياليستی جهان قراردارد.
کمونيستهای واقعا ً انقﻼبی درکشورهای مختلف جهان بايد ازشکست انقﻼب های پرولتری درقرن بيستم
ودودهه اخيرقرن بيست ويکم با دقت بياموزند وبه ماهيت خط ايدئولوژيک-سياسی وخصلت طبقاتی
سازمان ها واحزاب کمونيست انقﻼبی توجه جدی مبذول کرده وخطراپورتونيسم ورويزيونيسم دردرون
احزاب را جدی بگيرند .اگرچه نظرات انحرافی اپورتونيستی ورويزيونيستی دردرون سازمان ها واحزاب
کمونيست درابتدا بشکل انتاگونيستی ظاهرنمی شوند؛ ولی تاريخ انقﻼب های کمونيستی وديکتاتوری های
پرولتاريا ونظام های سوسياليستی درقرن بيستم وجنبش بين المللی کمونيستی ازابتدای ظهورآن تا کنون
نشان می دهد که فقط عده ای کمی حاضرشده اند که اشتباهات وانحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی
خودرا پذيرفته وازخود انتقاد کنند وبا پذيرش خط اصولی وانقﻼبی درمسيرانقﻼب پرولتری قرارگيرند.
ليکن اکثريت قاطع آن ها درنظرات ومواضع انحرافی وضدانقﻼبی شان باقی مانده وعليه انقﻼب
پرولتری قرارگرفته اند .باين عبارت که تضادبين خطوط ونظرات درست اصولی وانقﻼبی وخطوط
ونظرات انحرافی اپورتونيستی ورويزيونيستی به تضاد انتاگونيستی بدل شده اند .تضاد بين خط انقﻼبی
پرولتری وخطوط اپورتونيستی ورويزيونيستی درحزب کمونيست چين درنيمه دوم دهه شصت قرن بيستم
به انتاگونيسم بدل گرديد .مائوتسه دون شکست انقﻼب دراتحاد شوروی سوسياليستی بعد ازمرگ رفيﻖ
استالين را با اتکاء به علم انقﻼب پرولتری مورد تحليل وتجزيه قرارداده وتئوری" ادامه انقﻼب تحت
ديکتاتوری پرولتاريا" يا " مبارزه طبقاتی دردوران سوسياليسم"را کشف کرده وانقﻼب کبيرفرهنگی
پرولتاريائی راعليه رهروان سرمايه داری) رويزيونيستهای " سه جهان"( رهبری کرده وبرای ده سال
انقﻼب چين وديکتاتوری پرولتاريا ونظام سوسياليستی را ازشکست وانهدام بوسيله رويزيونيستهای درون
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حزب ودولت نجات داد .ولی با وفات رفيﻖ مائوتسه دون درسال  ١٩٧٦رويزيونيستهای مرتد وخاين
درون حزب ودولت به سرکردگی هواکوفينگ ودن سيائوپينگ طی کودتای رويزيونيستی وضدانقﻼبی
ديکتاتوری پرولتاريا ونظام سوسياليستی را سرنگون کرده وکشورچين را درمسيرسرمايه داری قرارداده
وبه کشورسرمايه داری امپرياليستی تغييرماهيت دادند .رفيﻖ مائوتسه دون بدرستی گفت که ":برای
پيروزی سوسياليسم وکمونيسم به چندين انقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاريائی نيازاست".
کمونيست های انقﻼبی بايد به اين مسئله مهم وحياتی برای انقﻼب پرولتری توجه جدی کرده وتاقبل
ازاينکه زهرمهلک اپورتونيسم و رويزيونيسم حزب انقﻼبی پرولتری را به فساد وانحطاط بکشاند ،آن ها
راشناسائی وطرد کنند .مبارزه عليه رويزيونيسم يک مبارزه طبقاتی است ولحظه ای نبايد ازآن غافل
ماند.مبارزه انقﻼبی درجهت استحکام خط ايدئولوژيک-سياسی براساس ) م -ل -م( وتأکيد بر" اصوليت
انقﻼبی پرولتری" اصل مهم کمونيستی است.همچنين سازمان وحزب کمونيست انقﻼبی بايدبامعيارهای
لنينی ايجاد شود وازکمونيستهای واقعا ً انقﻼبی معتقد به )م-ل-م( وبرخوردارازآگاهی ﻻزم به علم انقﻼب
پرولتری وباورمند ومتعهد به تداوم مبارزه انقﻼبی درراه پيروزی سوسياليسم وکمونيسم
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