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 ائوئیست:  م  -لنینیست  –ارکسیست یه مشترک احزاب و سازمان های م اعالم 

 دهیم! تکاملرا امپریالیستی انقالبی علیه تدارکات جنگ جهانی ات بیایید مبارز

 علیهمبارزه    مدعیهمه کشورهای امپریالیستی اعالم می کنند که مدافع آزادی، دموکراسی و صلح جهانی هستند. همه آنها  

. آنها در می باشنداما در واقع آنها بدترین دیکتاتورهای تروریست در جهان    ؛هستندم بین المللی  زدیکتاتوری ها و تروری

جهانی آماده می شوند. آنها صنعت تسلیحات را  انۀغارتگربرای یک جنگ جدید مورد صلح صحبت می کنند اما دیوانه وار 

خود را افزایش می دهند. آنها ماشین های جنگی عظیم را عمدتاً به سمت اروپای شرقی    هایتقویت می کنند. آنها زرادخانه

می کنند. آنها در تنگه تایوان،  بسیج می کنند. آنها از جنگ های طوالنی مدت علیه مردم فلسطین، سوریه و یمن حمایت  

در شبه جزیره کره، در دریای چین شرقی، در مرز اوکراین و بالروس، در مرز دریایی یونان و ترکیه، به آغاز جنگ های  

م یانکی فرماندهی می شود، در اوکراین از طریق رژیم دست نشانده زارتجاعی جدید دامن می زنند. ناتو که توسط امپریالی

م روسیه مقابله می کند. هر دو طرف  ز ارتش مزدور، تسلیحات و فرماندهان نظامی خود، با قدرت نظامی امپریالیکی یف، با  

  ه، امپریالیستی تا آنجا تشدید شد  ذات البینی برای استفاده از سالح های هسته ای می سازند. تضادهای    ی ساختگی بهانه ها

، بلکه خطری قریب الوقوع برای  محسوب نمی گرددپریالیستی  دیگر یک خطر نهفته ام  ،که جنگ جهانی هسته ای جدید 

 آن است. محل سکونت و زیستموجودیت جامعه جهانی و 

در    گورستان خودو در مسیر یک طرفه اجتناب ناپذیر خودش به سوی    ، منحط و متالشی شده،سیستم امپریالیزم جهانی 

حال حرکت است، پیامدهای وحشتناک بحران اقتصادی حاد جهانی فزاینده را بر جامعه تخلیه کرده و همراه با آن در تمامی  

برای امپریالیست های تشنه و سیری  صحت عمق و گسترش یافته است.  بحران  قاره ها، بحران اجتماعی، محیط زیستی و  

صادرات رباخوری   ار و انباشت سرمایه به قیمت استثمار جهانی کار اجتماعی،ناپذیر، ]صرفا[ بحران های محیط زیستی، انحص

سیستم آنان، عمدتا  حاصله از  سرمایه مالی، نابودی طبیعت و غارت و چپاول کشورهای تحت ستم، کافی نیست. بحران های  

امپریالیست نمونه،  بعنوان  اقتصادی  های  تقسیم  بحران  قبل  از  تقسیم مجدد جهان  به  را  می ها  وادار  تقسیم  شده  سازد. 

نیروی اقتصادی، نیروی مالی ، نیروی نظامی، نیروی جنگ جهانی بین چند کشور امپریالیستی در    جدیدی که تنها با زور و

می  جهانی  هژمونی  برای  که  کشورهایی  سایر  و  زوال  قانون  حال  محصلۀ  بعنوان  از  جنگند،  نابرابر  توسعه  ناپذیر  اجتناب 

 تی به دست می آید.  کشورهای امپریالیس

سوق می دهد، برای بردگان سرمایه   غارتگرانهجنگ های    طرف  اما همان علل اقتصادی و اجتماعی که امپریالیست ها را به

طغیان و شورش، برای پرولتاریای استثمار که  قابل زندگی و غیرقابل تحمل تبدیل می شود، شرایط مادی    به شرایط مادی غیر 

را به بار خواهد آورد. و بر جنبش بین المللی    کشورهای تحت ستم انحصارات و کشورهای امپریالیستی شده، مردم، ملت ها و  

انقالبی سوق داده، شورش انقالبی علیه  کمونیستی است که آنرا به سمت وجدان  به مبارزه ای  نموده و  ها را سازماندهی 

 ل نماید. دشمن مشترک، یعنی نظام سرکوب و استثمار کاپیتالیزم جهانی تبدی

بر کمونیست هاست که نمونه ای از اتحاد و مبارزه انترناسیونالیستی را علیه کشتارهای جدید جهانی امپریالیستی، تدارک  

بگیرند. سعی و تالش خود را در پیوستن و هماهنگ ساختن برای ترویج مبارزات انقالبی ارتش های پرولتری در سراسر 

و با تمامی    ]دامن زنند[گیرد،  های ارتجاعی قرار می نیروها و سالح هایی که در خدمت جنگکشورهای جهان علیه بسیج  

که با حمایت و تعهد نظامی اربابان امپریالیستی    یانقالبیون و بخش های دموکراتیک جبهه مشترکی علیه رژیم های بدخواه
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زیر نام پرولتاریا و خلق ها از جناح های امپریالیستی    ، فرمان روایان اپورتونیست بدنام کهبر سر اقتدار هستند، تشکیل دهند

از  کنند،  حمایت می در حالی که همه شان دشمنان مرگبار و قسم خورده مستضعفان و استثمار شدگان جهانی هستند،  

نمایند.    طردریشه   محکوم  خائن  بعنوان  و  واقعی  نموده  های  کمونیست  توسط  شده  رهبری  انقالبی  مبارزات  از  وقفه  بی 

پیشتاز انقالب جنگ های خلق،  سایر  در هند که امروزه همراه با  مائوئیست، عمدتا جنگ خلق    – لنینیست    –مارکسیست  

 جهانی پرولتاریا هستند و علیه امپریالیزم و سگ های نگهبان ملی مرتجع شان، می رزمند، قاطعانه حمایت نمایند. 

 سرمایه داری امپریالیستی در بحران است ! زنده باد سوسیالیزم و کمونیزم ! 

 ت ! یا انقالب جنگ را متوقف می کند و یا جنگ، انقالب را به راه خواهد انداخ 

 کارگران و مردم جهان، علیه امپریالیزم متحد شوید! 

 میالدی  2022اول نوامبر 

 امضاء کنندگان: 

 مائوئیست( کلمبیا  –لنینیست  –اتحادیه کارگران کمونیست )مارکسیست 

 کمیته ساختمان حزب کمونیست مائوئیست گالیسیه 

 حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا  

 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  
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