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۲۰۲۱اول می   -مائوئیست  –لنینیست   –های مارکسیست اعالمیۀ مشترک احزاب و سازمان   

 انترناسیونالیستی پرولتری و ،اول می سرخ روز

 ) www.cmpa.io ( افغانستان  (مائوئیست ) کمونیست  حزب  المللیبین  روابط  کمیته:  جممتر

سو  ی ورشیپ  یبرا پرولتار  نوین  ِتقدر  یبه  دست  توده  ایدر  سوس  یهاو  سیستم و  ،  زمنیکموو    مزلیایمردم،  علیه 

 داری/امپریالیستی، مقاومت و پیکار نمایید.سرمایه

دل  جهان  دیدۀ ستم  هایخلق  و  ایپرولتار  ، امسال  می ماه    اول رد امپر ی دارهیسرما  دیتول  وهیش  ل یبه  دولتزملیای،  ،  ها، 

  و  ونیل یم  130از  ش یب شدن ِ  باعث مبتال[ تا کنون] روبرو هستند که  ]کرونا[ گیریهمه وعیبا ش ،ا هآن ِو چاکران ها حکومت

 .  ستا گردیده نفر ونیل یم 3از  شیب جان باختن

این  قبل امپر  از  گذشته،  در    یادیز  ی هاروسیو  ،هاستیالیدر  و ی عیطب  هایفاجعه  نتیجۀرا  ،  ی اجتماع  ی های رانی، 

 .بودند نموده د یتول ی کیولوژیو ب یاته هس یهاسالح یهاشیآزما

این  است، اما هتگش لیتبد جهانی  دست جمعی جان باختنو   و رنج  درد به  گیر همهاین مرض  امپریالیستی،  ستمیسبه دلیل 

باخت خود  ما  ]طبقۀ[  از  گانجان  دانشمندان  می   هستند.  پاندمیک    که  نمایند  اذعان  درآوردن  کنترول  به  قادر  ها  دولت 

 . ندارد کارآیی  دیگر یدار هیسرما نظامکه  تایید نمودندنیستند و

 ی برا  نه  ی واکسن   چیکند، اما هارهمرا    یجهنم  ۀریزنج  نیا  یتا حدتواند  می   ی دسته جمع  ونیناسیکه فقط واکس  میدانی ما م

در    زیچ، همهی تسیالیامپر  /یدارهیسرما  نظامدر    .ارددوجود    ،جهان  یکشورها  تمامی   یبرا  همنه    و،  در هر کشور  مردم  همۀ

ها بر حق ثبت اختراعات و واکسن  ی شود، حتی م   نجاما  یسودآور  ی کارها براه، همقرار دارد   ی ت یچند مل   یهادست شرکت

 .شودی م  فروش خرید و ی در بازار جهان هیسرما نیاساس قوان

  ییوروی  اردیل ی م  70خالص    ادمفاند و  بدست آورده  سود  وروی  اردیل ی م  60  به مبلغ  کنون  برتر واکسن تا  ۀکنند  د یتول پنج

 .کرده اند امسال محاسبه یرا برا گرید

  باشدمی   ی ست یالیامپر  یاز کشورها  یوعمدتاً در خدمت تعداد انگشت شمار  مشخص است   یی دارو  انحصاراتپایگاه اصلی  

فروخته شورها  نوع ک  نای  به  هاواکسن  ٪80. تاکنون  دهندو تحت ستم قرار می   استثمار  امردم جهان ر  میعظ  تیکه اکثر

  نای  ٪ 20فقط    هبقی  ٪ 85  که ی در حال  کننداعتماد می واکسن ها    نی جهان به ا   تجمعی   از   ٪14تنها    ق یطرنیو از ا   ست شده ا

 .نمایندریافت می ا دواکسن ها ر

بار ِ   رو  "جنگ واکسن"سنگینی  برا.  قرار گرفته است و مردم    ایپرولتار  هایشانه   یبر  برا  یواکسن  و مرگ    ی ثروتمندان 

 . ستیها نآن  این بسندۀکه   ،مستمندان
است،همه  ی ستیالیرمپا  یکشورها  یبرا مهیا  حال  چیز  ستمملت  ی برا  کهی در  تحت  مردم  و  دیده  ضوح  و هب  آن  فقدان  ها 

یک،  شودمی  به    سواز  مردم  از  یبرا  هاواکسنامید  وی پاندم  یماریب  نجات  بزرگ   کی  به  دیگر،  جانباز    اما  ،  تجارت 

 تبدیل گشته است. ،ارزش ندارد مردم   متی و سال صحت و  ی که در آن زندگ یبورژواز یبراسودآوری  ت یواقع  و یالملل ن یب

http://www.cmpa.io/
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، جامعه و  ستیز  طی ، محتی بشر  ویرانی  ادامه داشته باشد،  ی ستیالیامپر   اندمیک ِپ  ستمیکه سی ها تا زمانها و جنگی دم یاپ

 ند.برو نیاز ب د یو بااست بستر مرگ  یک  خود ، کهادامه خواهد داشت فرهنگ

ف  تر بطربیش  تر وبیش  و  تشدید نموده  راکه آنردیده بلگن  ی ستیالیامپر  سیستمبحران  موجب  ،که  تنها اینه  ن  پاندمیک

نفع   به  19کووید   تا از بحران  اند  بوروکرات و طبقات فئودال در تالش   ِبورژوا کمپرادورها،  ستیال ی. امپراستکشانده  ویرانی  

بر دوش    را  بحران  مسوولیت  بارفشار  و    دنماین  اتخاذ  دارانهینجات سرما  یرا برا  ی اقدامات  یهابسته  وخود استفاده کنند  

 قرار بدهند. ورژوازیخرده ب ریفق و اقشار، کارگران، دهقانان

حال    در  گیری به طرز چشم  -  بدهی کشورهای بزرگ  است و   تسریع شدن  در حال جدید جهانی    یو بحران اقتصاد  رکود

 .می باشد ی ر آستانه ورشکستگود  -وسعه  بسط و ت

به   یافتن    ، رگرانحقوق کاتعرض  افزامحل کار  ی من یمقررات اکاهش  اضافه    تپرداخ عدم    ساعت،  12تا    یکار   اوقات  ش ی، 

محرومیکار دست  تی ،  حداقل  شدن  از  بدتر  کار  قوانینمزد،  به    حمله،  ی آموزش  سیستمو    ستیز  ط یمح  رفاه،  ،وضعیت 

،  ی ، خدمات عمومهاآموزشگاه،  صحی خدمات    یساز  ی خصوص  ،یو مبارزات کارگر  ی طبقات  التی تشک  ری،گکار  یهاهیاتحاد

آنال  گسترش  دلیلبه  و پرورش  از آموزش  ریفق   یاهتوده  مودنن  محروم  ،یعموم  هایگذاریو سرمایه و تقریباً    ن یآموزش 

دانش شدن  به  تبدیل  کمپابهرهافزایش  ،  رباتآموزان  اندوزی  ثروت  و  از    ، (Hi-tech)  رفتهشی پ  فناوری  هاینی برداری 

حاکم  در  (IT)اطالعات  فناوریو    (AI)  ی عمصنو  هوشطریق   طبقات    از   ی حقیق   مالیات  پرداختاز    رپیچیس   ، دست 

 .[ تداری امپریالیستی اسسیستم سرمایهناشی از  همه و همه]   ها و امور مالی.دارائی 

سرما  یحال  در اقتصاد  م لجن  در    ی ستیالیامپر/یدارهی که  فرو  نشی بحران  عقب  دل  یکشورها  ینیرود،  به    لیمختلف 

سرمایه  19کووید  گسترش زندگ که  های  قرنطینه  و   ، هاگذاریدر  توقف    ی برا  عظیمی مشکالت    ،است   ده ش  مردم  ی باعث 

  و   نددش  رهاغذا  آب وبدون    هاابانیدر خی که  کارگران مهاجر  ژه یبه و  -اقشار تحت ستم    ریدهقان و سا  ی هاکارگران، توده

 است.   ایجاد کرده ،یزه شدهو پرولتر ریفق خرده بورژوازی  و  – شوندمی سرکوب و کشته 

ا  ی فرصتی دیگر  پاندمیک اند  نباشتبرای  ثروت  افراد  و  بدههنگامی   شده است،  محدودوزی عظیمی در دست    یهای که 

 اقتصادی   یها یگذارهیدر سرما  ارتکاح  ]بازار گرم[  ،خشکیده  ی جهان  یهایگذارهیسرما  هایهریشو    وجود دارد،  ی میعظ

بیش گرفت]رونق  استتری  اصل  ی ک ی  پاندمیک  .ه[  گرا  تی بشر  داتیتهد   نیتری از  است،  تشنگ   ش یشده   ، جنگ    ی به 

 .زیستی تقویت نموده است طیمح یهای ران یسود و و یبرا را هاستیالیامپر

انفجار  نبحرا حال  در  جهانسراسر    در  تشدو  ،  رفتهگ   بر  را  به   نزاع  ست.ا   شده  ی اساس  تضادهایسابقه  ی ب  د یمنجر 

مقدم  تحده در صف  م  االتیا  لیزمایامپرکه  ،  ]جهان[  مجدد   تقسیمجنگ    سمت به  ،این روند رامواد سوخت    ،ی ستیالیامپر

اروپا ،    ،  ی ستیالیامپر  یهاقدرت   ئرسا  و  ،نیو چ  هیروس  هیعل   دیجنگ سرد جد  کی   جادیا  یبرا  تهیه نموده و  ،آن قرار دارد

  امپریالیست   نیروهای  سایر  با  ناتو  و  آمریکا  گر[]اشغال  زمامپریالی[  طرف دیگر ]از    .است  دادهقرار    ناتو  بر محور،  رهیپن و غژا

 . دهندمی  ادامه...   و سوریه ،  عراق ، افغانستان جاوزات شان بهبه تهاجم و ت

با  ۀگوش  گوشهدر    ها ستیالیامپر تمام   بیش  جهان  شتاب  و  و  در      ترشدت  تسلی  تجاوزاتجنگ  مسابقه    درگیر   اتی حو 

به دلوده ه که ت  ی. در حالهستند از دست    را   های خود جان  ستیز  طیمح   ب ی و تخر  ی، فقر و استثمار، آلودگیماریب  ل یا 

امپردهندمی  انواعیانرژ  منابعتمام    تالش دارند  ،چنانها همستیالی،  ،  ای، آسقایدر آفر  ]طبیعی[  منابع  کلی   ، مواد خام و 

خود د  در  را  نیالت  ی کایآمر خوی  درنده  باشند  ستان  فرارجر  من  که،  داشته  بزرگ  به  مهاجرت  یامواج  از    کتلوی  های از 

 . شده است و مرگ ی بدبخت
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جهان شورش   شۀدر هر گو  متفاوتی   یها ی ژگ یمختلف و با و  سناریوهایمردم در    یو توده ها  ای ، پرولتارهانیمه ادر برابر ه

مقاومت   برپاو  ااند کرده  را  ا،  عمومز  بزرگ  ق  ی عتصابات  تا  مبارمردمی  یهاام یگرفته  مس،  امپرزات  ضد  ،  ی ستیالی لحانه 

احزاب و    ددمج   ی سازمانده  ترکیه و پرو در راه جنگ خلق و  تالش مائوئیست های و،  نیپیل ی در هند و ف  خلق  یهاجنگ

 . بخش خلقارتش آزادی

عنوان جنگ  به  وآمد رفت  محدودیت   نمودن  وضعدهند و از  ی پاسخ م   گریو سرکوب  کردن   با قتل عام  ها کومتح و    هادولت

  ترشیب  ی و حت  یستیالیامپر  یدر کشورها  دولتی  پولیس مدرن،    شیزم، توسعه فادخو  هایحکومت  تی تقو  یمردم برا  هیل ع

 کنند. ی استفاده م ملیزایتحت ستم امپر یدر کشورها

  ، هدیدو مردم ستم  ایپرولتار  .حق ادامه حکومت را ندارند  و  اقتیل  سرنگون شود. طبقات حاکم   دیبا  داریجهان سرمایه  نیا

ون استثمار،  بد:  نوینی  ی ا یها به دن آن،  شوند  متحملرا    یجهان  ستمیس  نیا   انیپا  یب  و دهشت   توانند وحشت ی نم  ]دیگر[

 ، نیاز دارند. و جنگ  پاندمیکستم، 

 .است سیکمون پار یسالگ 150امسال 

علم  طور  به  مارکس و  حاکمیتاساساً    ن یا»  که:    است   ه کرد  ف یتعر  یروشن  مبارزه   یک  محصول   ، بود  کارگر  طبقه 

نها  ی اسی، شکل س  تخصیص دهندهطبقه    هیعل   دکنندگانیتول  گران کار  یاقتصاد  یی شد تا تحت آن رها  کشف  تیکه در 

 .در فرانسه( ی. )مارکس ، جنگ داخل «شود انجام

 .ود«ب ایپرولتار یرکتاتوی د آن: دینگاه کن سیبه کمون پار»گفت:  انگلس

  کارگران  مزد ِدست  که  جایگزین آن مامورانی را نمودرا سرکوب کرد و  ]فرانسه[    ی خود ارتش دائم   مینفرابا    سیپار  کمون

شناخته شده طبقه کارگر بودند که کار   ندگانینما  ایکارگران    ]ارتش[،   آن  ی اعضا  یتاکثر  .نمودها پرداخت می به آن  -ار

 ه بود.داده شد  لیکارگران تحو یهاها به انجمنها و کارگاهانهکارخ ؛دادندی انجام م مثمرانهو  دقانهصاخود را فروتنانه، 

 . ورندآبدست را  ی اسیقدرت س نندتوای نم  هریقدون انقالب ب اینشان داده است که پرولتار کمون

که  مهمتر است  داده  نشان  کمون   ، تا  تنها  از همه  نیست  بسنده  ماش  این  کارگر  قدیمی ن یطبقه  اخت  های  در  را   ار یدولت 

 .است می مرد یهاشرط تمام انقالب شی پ نیا  رای، زکندنابود  راآن دیبا کهبل ردیبگ

که به   ی انقالببه  است:    نیاز  ز یچه چبه  مردم    هایهو تود  ایپرولتار  یحل مشکالت اصل   یامروز برادهد که  ی نشان م  کمون

 .نمایندرفع  [را ]مشکالتظرف چند روز  درو  رندیبگدهد قدرت را در دست ی اجازه م  ایپرولتار

نبرد   ارزش  یالیزمو امپر  اریدهیسرما  ستمیدادن به س  انی، پا  ی زندگ  و  گمرو مبارزه    ی سازمانده  یاست که برا  ی علت  نیا

و    برای   زیرا  ، داردرا   بحران  فقر،  پاندمیما  استثمار،  نژادپر  جنسیتی  ت یبربر  ،زمفاشی  ، زیست  طیمح  ویرانی ،  ،  یستو 

با  حکومت انگل  فاسد  مداراناستیسهای  اربابان،  خدمت  اجتماعی در  اقتصادی  های  سرکوو  جنگ  بی ،  ارمغان  ،  را  و  به 

 است.   وردهآ

به   تالش خود را تی نها ،یجهان  اسیدر هر کشور و در مق ،در همه اشکال ممکن  باید  می مرد یهاو توده ایپرولتار می  اول در

 :براید نخرچ ده
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  –  تطبقا  ی صنف   یهاهیخود، اتحاد  از  ی مقاومت و دفاع  یهاابزارنمودن    ت ی، تقوی مبارزه طبقات  به  شدت بخشیدن −

های کمو  جنگ  آموزشگاه  کارگ  -  نیزمو  کارخانه مبارزات  در  درران  است  ها،  بلند  میزان  با  و  ثمارسکتورهای  در ، 

 ؛کال سنترز،  رایدرز: آمازون، یکارمزد دیجد  اصالت

از   یا، نشانهقرار دارند مودی  یستیفاش  میصره رژمحا  در   ، هند که امروزدر    نیدهقا  یها هاز تود  ت ی و حما  ت یتقو −

 .تحت ستم در جهان است یدهقان کشورها  یهاهمه توده

،  یو نابرابر   ضیبه تبع  نه!  ، کهی پرولتر  ی انقالب  فمینیزمکرد  ها و عملدهیمطابق با خط، ا  خلقجنبش زنان  توسعۀ    −

انکار حق سقط جن  ی تجاوز جنس/ی به زن کش به  و  به ستم  نه!  و  ، نیو  دار  سطایی مضاعف قرون  برده   ی مدرن و 

 د. نگویمی  ،ی فئودال

برا  درتوسعه جبهه متحد   − برامبارزاتیمختلف    یهاانیجر  پارچگی یک  یتالش  ضد    هایجبهه  تیو تقو  جادیا  ی ، 

، انیدهقان، دانشجو  یها، تودهایولتارپر   ی ضد فئودال  هایو جبهه  ،کمپرادور  زیبورژوا، ضد  امپریالیزم، ضد  فاشیزم

 .فقر نوین و کهنتحت ستم  یهامهاجران، بخش

 .نژادپرستیو  فاشیزم هیعل  ی گجن مبارزه د یتشد −

 .یدولت بورژواز  هیعل  یو انقالب تازشیسازمان پ کیجوانان به  یهاکتلهشورش یان و عص لیتبد −

مکه  ما    ی طبقات  ردیفانهم  تمامی و    ی اسیس  ان یزندان  یآزاد   یبرا،  روهاین  پیوستن − پشت   یهازندان  یهالهیدر 

 .دان ارتجاعو  امپریالیزم

تکامل   احیای −  عساکر راندن    رون یب  یبرا  و   امپریالیزمستم    تحت   یدر کشورها  ی ملبخش  یآزاد  مبارزه  مجدد   و 

 .هستند  هاکه در خدمت آن ی ارتجاع یروهایبا ن رزمیدن و  خود،های سرزمیناز  ی ستیالیامپر

  .میآن به طور موثر استفاده کن  بردشیو پ   یدشوار جنبش انقالب  طی بر شراردن  کغلبه    یمطلوب برا  طیشرا  نیاز ا  دیبا  ما

  . دارد  -هاستیمائوئ-ست ینیلن-ستیمارکس -  امروز  یهاستی، کمونهاستیکمون  یبه رهبرزمند  نیا  یاتوده  میکار عظ  نیا

احزاب  و  ،  یند تا از باال ساخته شوندنمااز پایین شروع می ها،  با توده  کیدو در ارتباط نز  ی در آتش مبارزه طبقات  کهکسانی 

 .نمایندمی ، بنا مختلف جهان یکشورها طیشرابه  ه، با توجی ستیالیسوس ای نوین کیدموکرات یهاانقالب یرا برا

لشکرانکه    ی احزاب را  ی واقع  پیش  کارگر  تعال  ی علم تئوری  ،  ی انقالب  هینظر  با  طبقه  در خدمت    ،نیلن  نیفوالد  میمارکس، 

کردنهما  ،بودنمردم   اشاره  مائو  که  می   طور  خود    یاحزاب  .دهندتشکیل  از  انتقاد  و  انتقاد  به  قادر    ارزیابی،  هستند که 

  .نمایندرا می  ی الملل نیب ی ستیدر هر کشور و جنبش کمون ایپرولتار  یهاها و شکستیروزیپ

  و   ،شوندمی خالص    ی ، صلح طلبیزمنتار، پارلماکونومیزم، ااپورتونیزم،  ونیزمرویزی  پردۀ  پشت  هایشیطنتکه از شر    ی احزاب

 .رندیگ ی رفته قرار نماز دست یی خرده بورژوا یی راافراط گ ی و دگماتیست هعقب مانددر اشکال   ،سکتاریستی  یهادر قالب

 .وجود ندارد ی انترناسیونالیزم ، ی ، انقالبی حزب چی ها هطبقه و توده بدون

  چ یپر پ  ریو مس   ،قاره بزرگ هند  شبهدر    ، نخست جریان دارد  که  هایدرجا  خلق  یهاجنگ  دادن  به توسعه  قادراحزاب    نیا

احزاب    .باز کنند  روزمندانهیپ  خیزش  کیرا به    خلقمدت    ی جنگ طوالنو  ،  ی ب ، جنگ انقالیو خم اما درخشان جنگ طبقات
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ند، تجارب را باید امروز متحد شو  ضرورت است و  تند ،هس  متعهد   راسخهایی که در این مسیر با جدیت و عزم  و سازمان

تحت ستم    خلق  مپریالیستی ِخش ضد ا بمبارزات پرولتری و مبارزات آزادی  بستگی درهمبرای  و  ،  در اجتماع پیاده نمایند

 .شوند پارچهیک

داری  استثمار جهان سرمایه ر برابردهمه کارگران بین المللی  شان، به مبارزهاجیران و نیالملل جهابین در مقابله با حاکمان

بقه تعلق  طعین  کشورها به    تمامدر    ]همه[  ز است، زیرا فارغ از تفاوت ملیت ، مذهب ، عقاید سیاسی ، نژاد و جنسیتنیا

 دارند.

بر را  ها  سازمان   و  احزاب  همه  پارچهیک   المللیبین   کنفرانس  خواند تا یک پرولتری امروز ما را فرا می   انترناسیونالیزم

نماییمم  مائوئیز  –لنینیزم    –مارکسیزم  اساس   دوم    در،  دائر  اولیه  -گام  مرحله  از  انقالبی    باشکوۀ  پس  جنبش 

 100   که ما را  -  پاراچندا  "راه"بدلیل رویزیونیزم سنتیزهای نوین آواکیان و    -  آن    انترناسیونالیستی و سپس فروپاشی 

 .رویم کند، به پیشهبری می نوین هدایت و ر ی انترناسیونال کمونیست بطرف قدم

جسار با  قاطعیت  ما  و  می ت  امپریالیست  داریم بیان  مرتجعین  که  و  کردباالخره    ،گارنگرنها  خواهند  مردم   ،سقوط    و 

دموکراتیک    کشستم انقالب  نهایی  پیروزی  در  نوین  جهان  را  پرولتری  انقالب  پیروزی  یک  و  برای  جهانی  مقیاس 

 .ند آوردبدست خواه ،سوسیالیزم و کمونیزم
 

 !پاریس کمون  باد زنده

 !بجنگیم مناسب های سالح  با و علناً پرولتری قدرت برای دبیایی

 در مبارزه فعلی با نگاه به آینده ]به پیش[!

 طوفانی جدید به دنیای بهتر! سویاستوار و ثابت قدم، ب

 مائوئیزم! -نینیزمل-زنده باد مارکسیزم

 گارشان! خدمت   ِمرتجع  هایرژیم   مهه  و داری سرمایه ،امپریالیزمنابود باد 

 !پرولتری انترناسیونالیزم باد زنده

 !داریم روزی پی برای  جهانی و ،مانزنجیرهای  جز  نداریم دادن دست از  برای  چیزی ما

 ( صورت گرفته است:1202اپریل  30امضاهایی که تا حال )

  اسپانیه ایالت  – گالیسیه مائوئیست، کمونیست حزب ساختمان کمیتۀ -1

   نیپال کمونیستی  تههس -2

  افغانستان( وئیستمائ) کمونیست حزب -3

   (انقالبی  هایمائوئیست) نیپال کمونیست حزب -4

 کُلمبیا(   م ل م )  کمونیست کارگران اتحاد -5

http://www.cmpa.io/
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 ( الکادحین) تونس کشانزحمت حزب -6

  ایتالیا کمونیست مائوئیست حزب -7

  سپانیها ایالت  –( لنینیست –  مارکسیست) کارگران حزب -8

  (کانادا) توده  خط -9

 نایرا سرخ  راه مائوئیستی  گروه -10

    کانادا انقالبی کمونیست حزب -11
 


