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مارکسیست    ( یونان  کمونیست  حزب  اطالعیه  از  قسمت  یک  آمده    –در  لنینیست( 

 است:  

جنبش    ،یاتوده  ات حزب، مبارز  تکامل  یها  تی بوده است. او هرگز با محدود  شتازی، مبارز و پستیزه جوخود    یدر تمام زندگ   اسیما آندر   ق یرف»  

توده ها را گسترش دهد. صادق و  یو انقالب یمبارزات  لیها را جابجا کند، تا پتانس  تیمحدود  نیبود که ا یطیبه دنبال شرا شهیسازش نکرد. او هم

.  برای همه بودمنبع الهام    بخش، انرژی    ییروی بود، ن  رویو سرچشمه نشاط و ن  ی دشمن روزمرگ  ر، یناپذ  یو خستگ   توده ایو قاطع،    ر یگ یپ  رشور، پ

اما    کرد، یعمل م  قیها به عنوان رفچپ، که در برابر آن   یپارلمان  ر یاحزاب غحتی  ها و  اعضا و رهبران سازمان   یبرا   ،اعضا و رهبران حزب ما   ی برا

  ان یو احترام را در م یبود که او قدردان نگونهیها بود. اتوده ات جنبش و مبارز  یمشخص برا  جی نتا جادیا یها براآن یحال خواستار همکار  نیدر ع

  ور و ش  یانرژ  نیمردم را به دست آورد. او با هم یمحبت و قدردان کا،یخود و آت محلی مبارزان به دست آورد. او با شرکت پررنگ خود در مبارزات 

و    مراقبت  ،ی رهبر تامین نمود،  جهان    یانقالب-مبارز   یروهایو با نلنینیست(    –حزب کمونیست ترکیه ) مارکسیست    یروابط ما را با رفقابود که  

 « را سرلوحه افکار خود قرار داد.  ی الملل نیو مبارزات مشترک ب ی دوست ،یستیونالیانترناس یبستگ کرد و همواره هم  تیحما

مائوئیزم و همبستگی انترناسیونالیزم    –لنینیزم    –در مسائل عام مارکسیزم  «   اتزوگلویوورفیق » اندریاس  ستیزه جوئی، متانت، شجاعت و درک 

)مارکسیستی   کمونیستی  المللی  بین  کادرهای جنبش  الهام بخش  و  انقالب  راه  روشنگر  و همچنان  است  قابل قدر  و  قابل ستایش   –پرولتری 

   مائوئیستی( در سراسر جهان خواهد بود.  –لنینیستی 

 –« ، رفیق مبارز و انقالبی و دبیرکل حزب کمونیست یونان ) مارکسیست    اتزوگلویووبیایید غم و اندوه ناشی از دست دادن رفیق » اندریاس  

) مارکسیست   انقالبی  ( را به نیروی مبارزاتی بدل نموده و دست در دست احزاب و سازمان های مبارز و  مائوئیست(    –لنینیست    –لنینیست 

برای   و  کمونیستی  گذاشته  المللی  بین  مارکسیستی  احیاء جنبش  (    –لنینیستی    –)  چنین  مائوئیستی  تشکیل  پای  به  و  داشته  توجه  عطف 

 ای همگام به پیش رویم.  هسته

 

 زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری ! 

 زنده باد همبستگی جنبش جهانی پرولتاریا در سراسر جهان !  

 مائوئیزم !  –لنینیزم  –زنده باد مارکسیزم 
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