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 میالدی ۲۰۲۲ یمشترک اول ماه م هیاعالم

 

 !سرخ   میزنده باد اول ماه  

 عبارت است از:   ستیمائوئ-ستینی لن-ستی مارکس  ی روهای جهان و ن ی ایپرولتار  فوری   فهیوظ

 استفاده از شرایط انقالبی در حال گسترش در سطح بین المللی، 

 !ست ین ها جنگ خاتمۀ  ی برا ی راه ، چرا که جزء آن م یزالیسوس برقراری  و ، گرران یزم وی ال یامپرنابود کردن 

ی، بیان کنندۀ عزم مبارزاتی پرولتاریای جهان است. روزی است که پرولتاریا نیروی متوازن خود را برای آزادی، استقالل، برابری  اول ماه م

]طبقه    . درین روز،می نمایندو تمام توان خود را برای مبارزه خستگی ناپذیر، با عزم و نیروی بیشتر بسیج   ابراز می کنندو حق حاکمیت،  

  شود.یمتعهد م ،یستیالیسوسجهانی انقالب  جهیو در نت مرتبط یکشورها در  یپرولتر یهاانقالب پیروزی برای [کارگر هر کشور

  میفرستیم.   راخود  سرخ هایدرودد، نکنیمبارزه م مزیالیامپر هی امان عل  یکه ب یجهان یای، ما به پرولتاریبه مناسبت اول ماه م

  با تخریب و ویرانی مداوم است که ]میتواند[ زنده بماند.   .نابود نمایدو مردم را    ست یز  طیاست که جهان، مح  میزالیامپر  ذات و سرشت   نیا

تا میباشد اقتصادها  در حال بازسازی ،ی )گالبالزیسیون(سازیجهان یهااستیاز س ی، به عنوان بخشخلق نمودرا  رانگریکرونا و میزالیامپر

و مالکان بزرگ    کی. با طبقات بورژوا کمپرادور بوروکراتاندازدمیمردم  توده  و تمام بار را بر دوش   کندبه خود غل   یو مال  یبر بحران اقتصاد

  ی و فناور هیکار ارزان و بازارها را به نام سرما یروین  ،یعیکند و منابع طب  ی م  یکارهم  نیالت  یکایو آمر  قای آفر  ا،یعقب مانده آس  یکشورها

 ی کاری. رکود، تورم و بابدیاز بحران نجات ]بتواند[ رسد که  یحال، به نظر نم نیا با. نماید یو نابرابر غارت م یاجبار یقراردادها قیاز طر

  نابرابریروبرو هستند.    یدیو مردم با مشکالت شد  قرار گرفته است مردم اعم از بهداشت و آموزش در بحران    ی. کل زندگه استشد  دیتشد

جنگ   ختنی در حال برانگ  اش  العاده فوق  یسودها  یبرا  متحده  االتیااقتصاد وابسته به جنگ    است.  شیدر حال افزا  سرمایه دارو    ریفق  نیب

و مردم   هوحشتناک شد  ]مردم[  یزندگ  اسلحه رونق پیدا کرده است.  ]فروش[  بازار گرم  و  است در تمام نقاط جهان    ]دیگری[   ِمتعدد  یها

ن   میزال یامپر  ]و[  کنند.  یم  ان یعص به س  یم  تیسرکوب آنها حما  یبرا  ستیفاش  یوهاریاز  با توجه  امپر  یها  استیکند.   م،یزالیمخرب 

 باشد.جایی میی در حال تحول و جابهانقالب  طی شرا  جهیو در نت  شدن است   دیتشد ی در حالداخل   و  یالملل   نیدر سطح ب  یاساس  یتضادها

 

 ها و مردم تحت ستم  تیو مل میز الیامپر نیتضاد ب -

را فراهم    هیامکانات اول  ری که اشتغال، آموزش، بهداشت و سا  ییهاو دولت  یستیالیشدن امپر  یمانده با جهانکشور عقب  نیچند  هایتوده

ها هستند. خروج ارتش  تیتحت ستم در حال مبارزه با سرکوب مل   ملل   جنگند.یمبا جسارت  شوند،  یها ممت یق  شیکنند و باعث افزاینم

سال گذشته است.    کیاز تحوالت مهم    ی کو ستم نموده اند، یسال گذشته به افغانستان ظلم    ستیکه در ب  ]و هم پیمانانش[  کای آمر

که   دهدیتحوالت نشان م  نی ا .ودب 1975در سال  تناممواجه شدن آن در ویمانند   2021در سال در افغانستان متحده   االتیاشکست 

  ۀانیجو  زهی ست مختلف در هند، مبارزات بعنوان نمونه .برندرا از بین می یستیالیامپرمدرن   یهااگر مردم با عزم راسخ مبارزه کنند، ارتش
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ی  برهمن  یهندوتوا مود   یدولت  یشرکت  ۀشد  تیو حما  یبرالینئول  یهااستیس  هیو تحت ستم عل   یا  لهیقب  یهاتیها، مل طبقات، بخش

 یقرارداد  ستم ی س   ،ی ساز   ی خصوص   هیعل ،  کار   نیقوان   ی که به جاباشند  می   دستورالعملی چهار    ه یکارگران در حال مبارزه متحدانه عل جریان دارد.  

وحشتناک کار و کاهش کار  طی شرا  ، ی واقع   ی مزدهاساعات کار، کاهش دست   ش یافزا   با بر دوش کارگران  ی کار   ِ بار  ، یهوش مصنوع  ،ی تصادف 

  یهاه یکه توسط اتحاد  یاعتصاب سراسر  سابقهیب  تیموفق  . ه شده است دآور ،  اشتغال  ن یمزد و تضم حداقل دست   ی برا  و   ی رفاه   ی در برنامه ها 

 است.  ان و دهقانان دهنده اتحاد کارگرکشاورزان مشاهده شد، نشان  یهاگسترده سازمان  تیبا حما چمار  29تا   28در  یکارگر

 ی ست یالیامپر ی در کشورها ایو پرولتار  یبورژواز نیتضاد ب -

  و  کردهاستفاده  یهوش مصنوع  یاز فناور است.و طبقه متوسط  ایپرولتاراستثمار  در حالموجوده خود   غلبه بر بحران  یبرا میزالیامپر

 یهاتیمحدود  ]این[ .کندیبر مردم وارد م ی دیشد یاتیبار مال ]و[ .باشدمی یرفاه یهاو برنامه یمشاغل دائم در حال کاهش دادن به

از بحران کرونا، حذف مشاغل، ساعات کار  یبرا  دیاز کوو  یناش وارد کردن  ها، یمزدها و گرانکاهش دست  شتر،یب  یخروج    در حال 

ی در حال شکل  تظاهرات کارگر]و[ . باشدیگسترده م یهاتظاهرات و اعتصاب  به ستیز طیو فعاالن مح  محصالن کارمندان،  ا،یپرولتار

 است.  کشور  نیدر چند گیری ستیزه جویانه خود

 

 ی ست یالیامپر  یکشورها نیتضاد ب -

رو به زوال    یحفظ هژمون  یبرا  یتهاجم  ماتیحداکثر تصم  ی در حال اتخاذ و اجراامریکا  متحده    االتیا  دیجمهور جد  سیرئ  دنیجو با

متشکل از کانادا،   یدولت  نیب  یاسیمجمع س  کی گروه هفت*  ]  G-7  ی گروه هفت یاناتو و کشورها  یهژمون  متحده است.  االتیا  یجهان

،  2022از آغاز سال    است.  آن   "عضو نامشخص"  ک یاروپا    هیاتحاد  ن،یمتحده است. عالوه بر ا  االتیو ا  ایتانیژاپن، بر  ا،یتالیفرانسه، آلمان، ا

شوند،    یظاهر م  یستیالیامپر  یرا که به عنوان رقبا  نیو چ  هیتا روس  نمودرا حفظ  ت.[  را بر عهده گرفته اس G7 یدوره ا  استیآلمان ر

ا  ایهند، ژاپن، استرال-  ائتالف چهارجانبه]کنترل کند.   -سه جانبه    یائتالف نظام]و    ؛را تقویت نمود  "QUAD"یا    [-متحده  االتیو 

ا  ایتان یبر  ا،یسترالا اروپا در شرا  لیرا تشک”AUKUS“یعنی    [-متحده  االتیو  اما  با آمر  ستین  یطیداد.  آلمان و    کند.  یکارهم  کایکه 

در   کای و آمر  نی چ  ماهرانه  ینظام  شیرزما  وان،یمداخله در امور تا  گر،ید  ی سواز    وابسته هستند.  هیفرانسه به واردات نفت و گاز از روس

  ن یها ب  یر یتنش ها و درگ  توافق کردند.  ینظام  یهمکار  ی برا  نی و چ  هی روس  .شودیتر مخطرناک  شیاز پ  شیب  وان یتا  ییایدر  یهاآب

وارد جنگ تجاوزکارانه    هی روس  جریان  همین در    است.  دهیرس  ی سابقه ا  یب  دیجنگ سرد به سطح شد  ان یاز زمان پا  یستیالیامپر  یکشورها

  از آن کرد.  یکشور را بخش  30  بیفر  ایپا گذاشت و ناتو را گسترش داد و با زور    ریرا ز  هیخود به روس  یهاوعده  کایآمر  شد.  نی به اوکرا

  ی نظام  ناتیتمر  ]به همین دلیل[   .عضویت خواهد داد  در ناتو  است   بزرگ اروپا   ی نظام  یروی ن  نی که سومرا    نی که اوکرا  نموداعالم  ]و[

اوکرا  کار    ن یمستقر کرد. با ا  ن یاز اوکرا  ت یخود را در حما  ی هاو موشک  ینظام  یها یکشت  ، ینظام  ی روهای انجام داد. ن  ن یمشترک با 

  ن یاوکرا  بر  هی تجاوزکارانه روس  منجر به جنگ ی ستیالیامپر ی ن مستقر کرد و تضادهای اوکرا یارتش را در مرزها هزار یکصدوپنجاه ه یروس

  . دوازدهم آپریل به ناکامی انجامیددر    نیو اوکرا  هیمذاکرات روس  در حال انجام است.  یامر در دو ماه گذشته به شکل مخرب  ن یشد. ا 

  ر ی جهان و سا  یایپرولتار  .مردم را به ظلم و بحران طاقت فرسا سوق خواهد داد  خواهد شد.  شتریب  یرانی بدون شک منجر به و  ،جنگ

  ی رنج م  آنان   یو سلطه طلب  یدر جهت منافع اقتصاد  یستیالیامپر  یکشورها  ی ها  ی تحت ستم در باز  ی ها  ت یطبقات تحت ستم و مل 

 است.  ک یسوم نزد ی برند. خطر جنگ جهان
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  ما  .کاستی در دست آمر یطعمه ا نیاوکرا .ی ستیالیامپری است جنگ گردید، آغاز نیبه اوکرا هیکه در قالب جنگ تجاوزکارانه روس یجنگ

محکوم و تقبیح  را  تا جنگ    میخواهیم تحت ستم    ی ها   ت ی طبقات تحت ستم و مل  ر ی کارگران، دهقانان، طبقات متوسط و سا   از 

  انگلس که   کیکارل مارکس و فردر   یکه از آموزه ها  میخواهیمتحت ستم    ی ها  ت یجهان، طبقات تحت ستم و مل   یا یاز پرولتارکنند.  

  یاسیس-ینظام اجتماع   هی عل   ی انقالب  یاز تک تک جنبش ها   شه یها در همه جا هم  ست یندارد... کمون  میهن  «»طبقه کارگر  میگویند: 

  یا ی»... پرولتار  ن،یلن  ستیمارکسکبیر استاد  و آموزش    د«یمتحد شو سراسر جهان »کارگران   ،کنند.« یم  ت ی( حمای دار  هی موجود )سرما

را در جنگ    یستیالیکشور امپر  چیو جانب هنمایند   پیروی را    کند...«  ینم  ت یحما یستیالیامپر  یاز انبوه گرگ ها  کی  چ یروشن فکر از ه

   .رندینگ

حفظ    که بخاطرمتحده  االتیمقابله با اقدامات مخرب ا یبرا، ]و[ متحده االتیا ی رهبر باخروج از ناتو  یمردم در سرتاسر جهان با تقاضا

مطابق به خواسته های  .  دهندیانجام م  انهیجو  زهیمبارزات ست  ، کرده است یقربان  کیبه    ل یرا تبد  نی خود اوکرا یرو به زوال جهان  یهژمون

در حال   ی انقالب  ط ی شرا   خود را فراخواند.  یهانیرورا متوقف کند و    نیاوکرا  هیو شرط جنگ عل   دیفورا و بدون ق  دیبا  هیروسمردم جهان،  

دین  . بنمایند د یرا تشد  یستی الیو مبارزات ضد امپر  کردهاست که از آنها استفاده   جهان   یا یپرولتار  فهیوظ  نیا  است. و پیشرفت  توسعه 

پرولتاریا باید از  سوم را آغاز کند،    یشود و جنگ جهان  یوارد جنگ هسته ا  هیاگر روس  .وارد کنندفشار    ن ی بر دولت پوت  دیبا   معنی که

که تمامی طبقات و ملیت های زیر ستم روسیه به رهبری طبقه کارگر روسیه در آن    1917تجربه بزرگ پیروزی انقالب اکتوبر سال  

شرکت داشتند و به رهبری لنین و استالین جنگ جهانی اول را به جنگ داخلی تبدیل کردند، درس بگیرند و میراث آنرا حفظ نمایند و  

 دهید. مردم ستمدنکن  جادیا  ایپرولتار  یدر رهبر  متعالیو   نوین  یستیالیدولت سوس  کی  دیبانمایند و  را سرنگون    ن یدولت پوت  یقبدین طر

  ن یاوکرا  کی انجام دهند و خواستار توقف تحر  ی ا  انه یجو  زه یست  ی حرکت ها  ایپرولتار  ی در رهبر  دیبا  ییاروپا  یمتحده و کشورها  االتیا

 شود. لیتبد  یبه جنگ داخل ]این جنگ[  دی، بابوقوع پیوستسوم  یمتحده و ناتو در جنگ جهان االتیاگر اتحاد ا جنگ شوند. نیدر ا

 ده یجهان و مردم ستمد  یایما از پرولتار  .اموزدیآن ب  از  ی درس  دیبا  نیچ  نوین   یستیالیامپر  الیسوس  یروین  یایپرولتار  ب،یترت  نی به هم

و    ایپرولتار  کنند.  برخوردبشردوستانه    یدگاهیکنند با دیفرار م  گر یکه به عنوان پناهنده به مناطق د  نی تا از مردم اوکرا  می کنیم  تقاضا

اروپا را که کشور   هیو اتحاد کایآمر بان پشتی  یدولت زلنسکی  ستیالیامپر یها استیس  ژهیناتو، به و ان طرفدار دیبا نیاوکرا دهیدمردم ستم

ها را به جنگ   ستیالیامپر  یل یجنگ تحم  دیآنها با  محکوم کنند.تقبیح و  ،  نمود  لیتبد  کای آمر  یها  ستیالیامپر  ژهیرا به اقمار ناتو، به و

 یایلتارپرو  ی در رهبر  دیبا  ن یمردم تحت ستم اوکرا  خود محافظت کنند.  تیمل   ی بقا  ی کشور خود و برا  تیتا از حاکم  نموده،   ل یتبد  یداخل 

امپر انواع  با  به    مزیالیکشور     ِ لوهانسک  یهایها و مردم تحت ستم دونتسک و جمهور ت یمل   .ابندیدست    تیحاکمحق  مبارزه کنند و 

  ی مردم کشورها  به دست آورند.  هیروس  مزیالیبه امپر  یو نه با وابستگ  ایپرولتار  یرهبر  باقدرت خود    اخود را ب  ندهیآ  دیمنطقه دونباس با

منعقد کرده اند   یستیالیامپر  یکمپرادور با کشورها  یکه دولت ها  ینظام  یلغو انواع قراردادها از جمله قراردادها  یبرا  دیمانده باعقب

کنند وظ  .مبارزه  و  راه  ن  یایپرولتار  یفور  فهیتنها  و  ستم    ییرها  یبرا  ستیمائوئ-ستینیلن-ستیمارکس  یروهایجهان  و  استثمار  از 

چرا که جز این، راهی دیگر برای  است،   مزیالیو استقرار سوس نی زم  روی از    مزیالیکن کردن امپر  شه یر  یصلح جهان  ی و برقرار  یستیالیامپر

 نیست.جنگ پایان 

  ی در روزها .است ی ضرور یفعل  ط یمناسب با توجه به شرا یانقالب یایپرولتار یالملل  ن یسازمان ب کی جادیا فه،یوظ  نیبه ا یابیدست یبرا

هستند تا در   میدر حال تحک  جیرا برعهده گرفته و به تدر  یجهان مطالبات زحمتکشان کنون  آهنگپیش  یگروه ها و سازمان ها  ر،یاخ

 .رائه دهندمبارزات آزادیبخش ملی  او  نوین    کیدمکرات  یانقالب ها  ،یستیالیرا به مبارزات سوس  یواحد  ی خود، رهبر  یآزاد  یراستا

در    یستیمائوئ  ی از سازمان ها  زیادی است که تعداد    ند یتحول خوشا  کی   ن ی ا  است.   گسترش در حال    ان یم  نی در ا  یاتحاد و همبستگ
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نشان دهنده قدرت    ن یا  برای اقداماتی فوری آن داشتند.  ی درین راستا تقاضایموافقت کردند و    ی الملل   ن یب  مجمع   جادیمورد ضرورت ا

  جاد یمشخص ا  یرا با برنامه ا  یالملل نیمجامع متحد ب   میکن  یسع  دییایاساس، ب   نی جهان است. بر ا  یایپرولتار  گسترشدر حال    یذهن

  زاتمبارو  ن یاوکرا ژه یصلح در جهان به و یها، برقرار ستیالیامپر یمقابله با انواع تهاجمات و جنگ ها ی را برا یواحد  یتا رهبر  نماییم

 . میفراهم کن یستیالیضد امپر

 . می ببر  شیرا پ یست یالیسوس یانقالب جهان  بیایید

 .می متحد شو  شتریب ریمس  نی در ا دییایب

 

 ( ستیهند )مائوئ ستی حزب کمون  .1

 ست ینی لن-ستیمارکس /هیترک ستی حزب کمون  .2

 ا یسی گال  ست ی مائوئ   ستیساخت و ساز حزب کمون   تهیکم .3

 ا ی تالیا -  ست یکمون ستی مائوئ حزب   .4

 ( یانقالب  ستی نپال )مائوئ  ستی حزب کمون  .5

 ( افغانستان ستی)مائوئ  ستی حزب کمون  .6

 دجاوی   شعله  – ( افغانستان  ستی)مائوئ  ستی حزب کمون  .7

 تونس  -  ( نیالکادهزحمتکشان )  حزب .8

 النکا یسر  -   ستی مائوئ   ی انقالب  اتحادیۀ .9

 ناروی (  RK)  ی انقالب  یها  ستی کمون  .10

 سابق(  RVM)  یانقالب   های ییایتانیبرجمعی از   .11

 ران ی سرخ ا  راه  یستی گروه مائوئ  .12

 سرخ(   ونی)فرکس  سی سوئ   ستی حزب کمون  .13

 

در   - وجود دارد  یآن بعد از ماه م یامکان امضا -شده است  شنهادیپ یهند یرفقااعالمیه مشترک فوق، توسط  *

 .میکنیبحث منتشر م یرا برا  هیانیب نی معدود احزاب امضا کننده ا  یها ادداشتی ندهیآ یروزها


