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درباره ما

رایش کمونیست انترناسیونالیستی (گکا ) کار خود را با نام دفتر بین المللی برای

 آغاز کرد. اما پیشینه سیاسی ما ب99ه خیل99ی قب99ل ه99ا۱۹۸۳حزب انقلبی در سال 

باز می گردد. ما خودمان را به عنوان محص99ول انقلب99ی طبق99ه ک99ارگر در ط99ول تاری99خ

سرمایه داری می بینیم. به این ترتیب، ما نه تنه9ا از درس9های م9ارکس و انگل99س در دوره بی99ن

الملل اول و کمون، بلکه از عناصر انقلبی در سوسیال دمکراس99ی قب99ل از جن99گ جه99انی اول

نیز آموخته ایم. پس از جنگ، حزب کمونیست ایتالیا توسط پیشکسوتان مس99تقیم سیاس99ی

 ش99اهد رب99ودن ره99بری ح99زب توس99ط بین المل99ل کمونیس99ت۱۹۲۰ما تأسیس شد که در دهه 

۱۹۲۵« بلشویزاسیون » بودند. تلش  رفقای م99ا در کمیت99ه تواف99ق  (کمینترن) منحط به شکل

)Intesa Committeeو بعدا  مبارزه بر علیه فاشیسم و نیز مبارزه در کارخانه های فرانسه و (

 ح99زب کمونیس99ت۱۹۴۳بلژیک واکنش چپ  کمونیست به این اوضاع بود. همین رفقا در سال 

انترناسیونالیست در ایتالیا را تاسیس کردند. ای99ن تنه99ا حزب99ی ب99ود ک99ه در ای99ن زم99ان ب99ه ط99ور

روشن و مش99خص ب9ر اس9اس مخ9الفت ب9ا ه9ر دو جبه99ه امپریالیس9تی در جن9گ جه9انی دوم

تشکیل شد. رویکرد اساس99ی سیاس99تهای گرای99ش کمونیس99ت انترناسیونالیس99تی، بربس99تر

 آنها استوار است.۱۹۵۲پلتفرم سال 

گ

) در ایتالیاPCIntشکل گیری گرایش ما با پیشقدم شدن حزب کمونیست انترناسیونالیست (

) در بریتانیا تشکیل گردی99د. دو دلی99ل عم99ده ب99رای بوج99ودCWOو سازمان کارگران کمونیست (

آمدن آن وجود داشت: اول آنک99ه ب99ه وج9ود ی99ک گرای9ش فی الح9ال موج99ود در کم9پ سیاس9ی

پرولتاریا، پاسخ سازمانی بدهد. این گرایش مشخص، ناشی از کنفرانس ه99ای بی99ن الملل99ی

، تش99کیل۱۹۷۷-۸۱بود که با فراخوان حزب کمونیست انترناسیونالیست ایتالیا بی9ن س99الهای 

ش99ده ب99ود. اص99ول ن99اظر ب99ر آخری99ن کنفران99س ه99ا هف99ت  نکت99ه ای ب99ود ک99ه ح99زب کمونیس99ت

انترناسیونالیست و سازمان ک99ارگران کمونیس99ت در آخری99ن کنفران99س ب99ه آن رأی داده بودن99د،

آنها عبارت بودند از:

 پذیرش انقلب اکتبر بمثابه انقلب پرولتری. ۱

- تشخیص اینکه دو کنگ99ره اول بی99ن المل99ل س99وم، گسس99ت از سوس99یال دمکراس9ی را ب99ه۲

ارمغان آورد. 

- رد بدون و چرای سرمایه داری دولتی و خود مدیریتی.۳

- تشخیص احزاب کمونیستی و سوسیالیستی بمثابه احزاب بورژوائی.   ۴

- رد تمامی احزابی که پرولتاریا را تابع سیاست های بورژوازی ملی می کنند.۵

- جهت گیری بسوی سازمان یابی انقلبیون، بر اساس متدولوژی مارکسیستی. ۶

- تشخیص برگزاری جلسات بی99ن المل99ی ب99ه عن99وان بخش99ی از وظ99ایف در راس99تای بح99ث و۷

گفتگو میان گروههای انقلبی برای هماهنگی مداخلت سیاسی فعال در مبارزه طبق99اتی ب99ا

ارگ9ان سیاس9یهدف مش9ارکت فع99النه در فراین9د منته99ی ب99ه ح9زب بی99ن الملل9ی پرولتاری9ا، 

ضروری برای هدایت سیاسی جنبش انقلبی طبقاتی و خود  قدرت پرولتری.

دوم آنکه، برای افراد و سازمانهائی که با عمیق تر شدن بحران اقتصادی ب99ه تقاب99ل سیاس99ی

برخاسته و در صحنه بین المل9ی ظ99اهر ش9ده بودن99د، بش99کل ک9انون عم9ل کن9د. در واق99ع، ب99ه

سختی میتوان از ده99ه ه9ای متع9اقب تأس9یس گرای9ش م9ا، بعن99وان دوره احی9ای گس9ترده در

مبارزه طبقاتی نام برد. بر عکس، پاسخ کارگران به حملت فزاینده از سوی س99رمایه، در ک99ل
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به مبارزه پراکنده محدود شد، حتی اگر پاسخ مبارزه جویانه هم ب99ود ( بعن99وان مث99ال اعتص99اب

 و ی99ا مب99ارزه ادام99ه دار ک99ارگران باران99داز اس99پانیا)، ب99ا۱۹۸۴-۸۵مع99دنچیان بریتانی99ا در س99ال 

شکست م99واجه گش9ت. ب99دین ترتی9ب س9رمایه بی99ن الملل9ی فرص9ت بازس9ازی را ب9ا افزای9ش

اقدامات ریاضتی و تشدید فقر و فلکت و سخت تر شدن شرایط کار و ف99روش نی99روی ک99ار ب99ه

بهای زندگی میلیونها کارگر، بطور موقت کسب کرد.

 تع99داد بس99یار مع99دودی ح99ول کم9پ۸۰در این زمینه جای تعجب نیست که در دوره س9الهای 

سیاسی پرولتری گرد آمده باشند، و تعدای هم که به صحنه آمدن99د، بع99دها ب99ا غلب99ه ان99زوای

سیاسی، از صحنه ناپدید شدند. به هر حال با وجود شرایط نامطلوب عینی و نیروی ک99م م99ا،

موجودیت سازمانی گرایش کمونیست انترناسیونالیستی تثبیت شده است.

امروز، گکا به عنوان یک گرایش معین و مشخص، در کمپ وسیع پرولتاریا، برای تشکیل حزب

 آنه99ائیکه؛انقلبی آینده حضور دارد. به طور مختصر ای99ن کم99پ ب99دین ص99ورت تعری99ف می ش99ود

موضع  استقلل طبقاتی از سرمایه را داشته باشند، هیچ گونه گرایشی به ناسیونالیسم از

هر نوع و فرمی نداشته، هیچ نوع سوسیالسمی را در استالینیسم و اتحاد جماهیر شوروی

 را بمث9ابه امک9ان ش9روع انقلب جه9انی ک9ه۱۹۱۷سابق ندی9ده و در عی99ن ح9ال انقلب اکت9بر 

می توانست به انقلب جهانی تبدیل شود، ارزیابی کرده باشند. در میان س99ازمان ه99ایی ک99ه

در این چارچوب گسترده قرار می گیرن99د، اختلف نظره99ای سیاس99ی مهم99ی از جمل99ه درب99اره

ماهیت و عملکرد سازمان انقلبی وجود دارد. اما چارچوب گکا به شرح زیر است:

_ انقلب پرولتری، یا يك انقلب جهانی خواهد شد یا در غیر اینص9ورت محت99وم ب9ه شکس9ت۱

خواهد بود. پیش شرط انقلب جهانی حزب بین الملل99ی س99ت ک99ه آگ9اه تری99ن ک99ارگران را ک99ه

برای تحقق برنامه انقلبی در بین نوده های وسیع کارگر فعالیت می کنند، در خود ج99ای داده

باشد. تاریخ نشان داده که تشکیل حزب در دوره انقلب تا چه اندازه دیر و ت99ا چ99ه ان99دازه ب99ی

ثمر بوده است.

_ بنابراین گکا هدف خود را تشکیل حزب کمونیست جه99انی ب99ه مح99ض آم99اده ب99ودن برن99امه۲

سیاسی و نیروهای بین المللی قرار داده است. بهرحال وجود گکا ص9رفا ب99رای تش99کیل ح9زب

جهانی است و گکا مدعی نیست که تنها سلول اولیه تشکیل حزب خواه99د ب99ود. ح99زب آت99ی

صرفا از بزرگ شدن يك سازمان بوجود نخواهد آمد.

_ قبل از آنکه حزب جهانی بتواند تشکیل گردد، جزنیات برنامه انقلبی باید بین نیروه99ائیکه۳

پتانسیل تشکیل آنرا دارند از طریق بحث وگفتگو از تمامی زوایا روشن گردد.

_ سازمانهانیکه نهایتا به تشکیل حزب جهانی اق99دام می کنن99د بای99د در محی99ط خ99ود در درون۴

طبقه کارگر از حداقل نفوذ توده ای برخوردار باشند. ادعای حزب جهانی و يا هس99ته تش99کیل

دهنده آن صرفا با وجود تعدادی مبلغین هیچ قدمی به جلو برای جنبش انقلیی نیست.

_سازمان انقلبی باید تلش نماید که چیزی بیشتر از ی99ک ش99بکه مبلغی99ن باش99د. ب99ا وج99ود۵

فرصت های محدود، این وظیفه سازمانهای پرول9تری س9ت ک99ه خ9ود را ب99ه نیروه9ای انقلب99ی

درون طبقه کارگر تبدیل کنن99د. بط99وریکه در چن99ان موقعی99تی باش99ند ک99ه بتوانن99د جه99ت مب99ارزه

طبقاتی را امروز نشان داده و فردا مبارزه انقلیی را رهبری و سازماندهی کنند.
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_ درسهای گرفته شده از موجهای انقلبی گذشته ای99ن نیس9ت ک99ه طبق99ه ک9ارگر می توان9د۶

ب99دون س99ازمان  ره99بری باش99د و ي99ا اینک99ه ح99زب هم99ان طبق99ه هس99ت ( ان99تزاع مت99افیزیکی

بوردیگیست های معاصر ) بلکه رهبری و فرم سازمانی (حزب) مهمترین اسلحه طبقه ک99ارگر

در مبارزه می باش9د. وظیف99ه آن مب99ارزه ب99رای چش99م ان99داز کمونیس99تی در نهاده99ای ت99وده ای

پرولتاریا مثل شوراهاست. حزب بهرحال بمثابه اقلی99ت طبق99ه ک99ارگر و ن99ه بص99ورت تم99امیت آن

باقی می ماند. ایجاد سوسیالیزم در کل، توسط خود طبقه کارگر انج99ام می ش99ود. ای99ن ک99اری

است که حتی به پیشروان آگاه طبقه کارگر نیز نمی تواند واگذار شود.
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 پلتفرم گرایش کمونیست انترناسیونالیستی

    پیشگفتار

ا در زمانۀ پررمخ99اطره ای زن9دگی م9ی کنی9م. در ح9ال حاض9ر ش99کاف بزرگ9ی بی99ن

مشقات ناشی از بحران اقتصادی و تهدید جنگ امپریالیستی از یکسو و پاس99خ

ضعیف پرولتایا از سوی دیگر، وجود دارد. تسلط واقعی سرمایه بر تولید و توزیع بی9ش از پی99ش

به سلطه کامل ب9ر رواب9ط اجتم9اعی و سیاس9ی مب9دل ش9ده اس9ت. ای9دئولوژی ب9ورژوازیی از

طریق احزاب سوس9یال دم9وکرات و اتح9ادیه ه9ای ص9نفی عمیق9ا  در درون طبق9ه ک9ارگر رخن9ه

نموده است. بدین طریق هر نوع کوشش طبقه کارگر ب9رای مق9ابله ب9ا اث9رات بح9ران در نطف99ه

خفه میشود.

م
 وج9ود اعتص9اباتی ک9ه در بعض9ی م9وارد ح9تی تم9امی بخ9ش ه9ای تولی9دی ی9ک کش9ور را در

برگرفته اند بخاطر ناسیونالیسم و عقیم ماندن هر نوع همدردی و اتحاد طبقاتی و نیز بخ99اطر

ایده « خواست تغییر در یک بخش تولیدی » و فرد گرایی و در ی9ک کلم بخ9اطر آن ای9ده ه9ای

بورژوائی که توس9ط چ9پ س9رمایه در درون طبق99ه ک9ارگر رس9وخ داده ش9ده اس9ت، وس9عت و

دامنه پیدا نکرده اند. سلطه سرمایه داری بر طبقه ک9ارگر از طری9ق اتح9ادیه ه99ا و اح9زاب چ9پ

سرمایه داری نم9ونه ب9ارز و مش9خص ای9ن کفت99ه م9ارکس « ش9یئی ش9دن رواب9ط اجتم9اعی »

میباش99د. ه99ر آن چیزیک99ه مب99دا ت99اریخی ای99ن جریان99ات ب99وده باش99د ام99روز آنه99ا اب99زار م99ادی

توتالیتاریسم سرمایه هستند. باید با آنها چه به لحاظ سازمانی و چه از نظر سیاس99ی ب99دین

شکل مقابله شوند و نه فقط با تقبیح.

با وجود موفقیت های غیر قابل تردید سرمایه داری در محدود کردن مبارزه طبق99اتی، تناقض99ات

آن همچنان خود را نشان میدهد. به مثابه مارکسیست ها میدانیم ک99ه ای99ن مح99دود کردن ه99ا

نمی تواند تا ابد ادام99ه پی99دا کن99د. انفج99ار ای99ن تناقض99ات الزام99ا ب99ه ی99ک انقلب پیروزمن99د منج99ر

نخواهد شد. در دوران امپرپالیسم راه حل سرمایه جهت « کنترل » حل  موقتی این تناقضات،

جنگ جهانی میباشد.

به هر حال قبل از وقوع این حادثه، احتمال شکستن کنترل سیاس99ی و ای99دئولوژیک ب99ورژوازی

بر طیقه کارگر وجود دارد. به عبارت دیگر، ممکن است امواج ناگهانی مبارزه طبق9اتی ت9وده ای

بوقوع بپیوندد و انقلبیون باید برای آن آماده باشند. هرگاه بار دیگر طبقه کارگر کلید اوض99اع را

بدست گیرد و استفاده از قدرت جمعی اش علیه حملت سرمایه را آغ99از کن99د، س99ازمان های

سیاسی انقلبی ملزم هستند خ9ود را در ش9رایطی ق9رار دهن9د ک99ه بتوانت9د ره99بری مب9ارزات

سیاسی و سازمانی ضروری علیه نیروهای چپ بورژوازی را هدایت کنند.

 این امواج موفقیت آمیز مبارزه زم9انی ت9دارك ب9رای انقلب خواه9د ب9ود ک9ه ه9م برن9امه و ه9م

سازمان انقلبی9ون از ای9ن ام9واج از ب9ار قبل9ی ق9وی ت9ر بی9رون آم9ده باش9د و برن9امه انقلب9ی و

سازمان م9دافع آن ق9ادر ش9ده باش9د ک9ه در بط9ن مب9ارزه در درون طبق9ه ک9ارگر ريش9ه دوان9ده

باشد. این تجربه تاریخی طبقه کارگر است.

 بود. ب99دین معن99ی، برن99امه انقلی99ی۱۹۱۷ روسیه، تدارک و آمادگی برای انقلب ۱۹۰۵انقلب 

 را بعهده گرفت از مبارزه قبلی ق9وی ت9ری بی9رون آم9ده ب9ود. ام9روز هی9چ ن9وع۱۹۱۷که رهبری 
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تضمینی که در آینده يك چنین سناریوی عمومیت یافته و با يك قی99ام شکس99ت خ99ورده ب99اعث

تقویت نیروهای انقلیی ش9ود، وج9ود ن9دارد. اگ9ر چ9ه ی9ک چی9ز حتم9ی اس9ت و آن اینک9ه اگ9ر

حرکت های توده ای بدون وجود ای9ده ه9ای انقلی9ی در درون نهاده9ای سیاس9ی و س9ازمانی

طبقه کارگر شکل بگیرند، شکس9ت برع9د ت9اريخي بخ9ود خواه9د گرف9ت. ای9ن وظیف99ه س9ازمان

سیاس99ی پرولتارباس9ت ک99ه درس ه99ای تجرب9ه ت9اریخی خ9ود پرولتاری9ا را ب99ه خ99ودش برگردان9د

بطریقی که این درسها تبدیل به نیروی مادی در رهایی طبقه مان گردد.

سرمایه داری

شیوة تولید سرمایه داری، همانند هرجامعه طبقاتی، از تضاد نیروهای مولده و رواب99ط تولی99دی

رنج میبرد. در سرمایه داری نیروی کار بمثابه کال توسط صاحبان آن (پرولتاری9ا) در قب9ال م9زدی

که مساوی ارزش مواد مصرفی برای بازتولید خود نیروی کار است، بف9روش می9رود. در ش99کل

طبقاتی این بصورت تضاد بین بورژوازی (صاحبان و کنترل کنندکان نیروهای تولیدی) و پرولتاری99ا

(صاحبان نیروی کار) جلوه گر میشود. کار سرچشمه تمامی ارزش هاس99ت. تته99ا ن99بروی ک99ار

است که مواد خام را  بصورت کال در مپاورد. تمام کالها دارای ارزش مص99رفی وارزش مب99ادله

هستند. سرمایه داران صرفا به ارزش مصرفی ت9ا ج9ائی علقمن9د هس9تند ک9ه مب9ادله انج9ام

پذیرد. ارزش مبادله ای سرمایه دارانه، چنانکه توسط ارزش اضانی ایج99اد ش99ده از نی99روی ک99ار

گارگران نشان داده میش99ود، منش99اء س99ودهای س99رمایه داری میباش99د. تلش س99رمایه ب99رای

بدست آوردن ارزش اضافی هرچه بیشتری از نیروی کار، پايه مبارزه طبقاتی بی99ن ب99ورژوازی و

پرولتاریا، بین سرمایه داری و طبقه کارگر است.

امروزه  این موضوع کماکان، در جامعه به اصطلح پساص99نعتی ه99م ص99دق م99ی کن99د، در ق99رن

گذشته نسل جدید سخن گویان اکونومیست سرمایه، منکر این قض99یه بودن9د ک9ه نی9روی ک9ار

مبدا و منشا ثروت میباشد و امروز در ج99امعه باص99طلح ص99نعتی م99درن مبلغی99ن س99رمایه داری

میگوین99د ک99ه طبق99ه ک99ارگر از ص99حنه ناپدی99د ش99ده اس99ت. علیرغ99م تح99ولت تکنیک99ی ک99ه در

سرمایه داری بوقوع پیوسته، بنیاد تضاد طبقاتی کماکان پابرجاست.

توسعه ناپایدار نیروهای تولیدی در پنجاه سال گذشته، استثمار نیروی کار را بش99دت تش99دید

کرده است. با افزایش استثمار، گرایش نزولی نرخ س9ود و همچنی9ن فق9ر در مقی9اس جه9انی

برای تعداد فزاینده ای از طبقه کارگر نیز افزایش یافته است. پیشگویی م99ارکس و انگل99س در

 هرگز در گذشته این چنین به حقیقت نپیوسته بود:۱۸۴۸مانیفست 

جامعه نوين بورژوائی که اي99ن چنی99ن س 99حرآمیز وس99ائل قدرتمن99د تولی99د و مب99ادله را ب99ه

صحنه آورده است، يادآور آن جادوگری ست که ديگر ق99ادر ب99ه مه99ار ارواح زي99رزمینی ای

« مانیفست کمونیست » بود.نبود که خود احضارشان کرده 

بنابراین اگر توسعه فناوری از یک طرف منجر به ک9اهش ن99رخ س99ود می ش99ود و مش99کلتی در

روند توان بخشي ارزش سرمایه ایجاد می کند که اس9اس بح99ران چن9د ساله یس99ت ک99ه در آن

بسر می بریم، از طرف دیگر پیامد مستقیم آن تشدید استثمار، مسموم کردن جه99ان، جنگ99ل

زدای99ی، آل99ودگی، تخری99ب محی99ط زیس99ت در زمی99ن و دریاهاس99ت، (ب99ه عن99وان مث99ال « ق99اره »

پلستیک های پراکنده در اقیانوس ها). این به معنای فرایند انقراض دسته جمع9ی گیاه9ان و

جانوران، انتشار مقادیر عظیمی از دی اکسید کرب9ن در ج9و می باش9د ک9ه وض9عیت اض9طراری

اقلیمی را تسریع کرده و همراه با آن، فرآیندهای بیابان زایی، کمبود آب و کوچ اجباری ص99دها

میلیون نفر از انسانها از محیط طبیعی خود، از قطب ها تا استوا، که به طور فزاین99ده ای کم99تر
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سکونت می ش9وند، ش9ده اس9ت. هم99ه اینه9ا ن9تیجه مس9تقیم س9رمایه داری اس99ت، ت9ا قابل

زمانی که سرمایه داری به عنوان شیوه غالب  تولید ادامه یابد، از ای9ن ه9م ب9دتر خواه9د ش9د،

فقط با غلبه بر استثمار سرمایه داری، به هر شکل  مشخصی که انجام گی99رد، م99ی ت99وان ب99ه

حل این مسائل پرداخت.

 

« تنها پرولتاریا، طبقه واقعا  انقلبی است » (مانیفست کمونیست)، اما فقط زمانی که برای

خاتمه بخشیدن به جامعه طبقاتی و همراه با آن به هر نوع استثمار و س99تم، بط99ور مش9ترک

عمل کند. ستمی که خواه از طریق شیوه های قبلی تولید منتق9ل ش9ده باش9د ی9ا ناش9ی از

تناقضات جامعه سرمایه داری باشد، که خود را در همه انواع سلطه اجتماعی، چ99ون تعص99ب،

کوته نگری، بدبختی، برده داری، تخریب و تبعیض بروز می دهد. ب99رای طبق99ه ح99اکم در حمل99ه

به آسیب پذیرترین افراد جامعه ( همانطور ک9ه در دس9تمزد پ9ایین زن9ان و مه9اجران دی9ده م9ی

ش9ود) اینه9ا اب9زاری مفی9د ب9رای تفرق9ه ان9داختن در ص9فوف طبق9ه ک9ارگر میباش9ند. ای9ن ب9دان

معناست که ما باید با انواع ظلم و ستم، مواردی که بر روابط ن9ژادی و جنس9یتی بن9ا ش9ده و

به همبستگی طبقاتی صدمه میزنند و رواب99ط س99رمایه داری را رازآمی99ز جل99وه میدهن99د، مب99ارزه

کنیم.

سرمایه داری دولتی  

صرف نظر از ش9کل حق9وقی مش9خص م9الکیت ب9ورژوازیی ب9ر اب9زار تولی9د از ی9ک س9و و ش9کل

ک9اراکتر اجتم9اعی ک9ار دس99تمزدی در ح9ال تغیی9ر از س99وی دیگ99ر، تض9اد پ9ایه ای می99ان ج9وهر

اجتم99اعی ک99ار و خص99لت مح99دود م99الکیت، همچن99ان بج99ای خ99ود ب99اقی اس99ت. در ح99الیکه در

سرمایه داری کلسیک (غربی) در قرن نوزدهم، فرد  سرمایه دار ارزش اض9افی را مس9تقیما  از

کارگران کارخانه خود می ستاند، در قرن بیستم این امر جای خود را ب99ه اش99کال جدی9د کن99ترل

کاپیتالیستی داده است. مالکیت دولت بر مهمترین ابزار تولید، ماهیت سرمایه داران99ه آنه99ا را

تح9ت س9رمایه م9الی، ک9ه ش9کل واقع9ی س9رمایه در دوره امپریالیس9تی اس9ت، تغیی9ر ن9داده

است. همچنین غلبه انحصارات ملی و چند ملیتی در ق9الب ش9رکت ه9ای ب9ازار س9هام ( ک99ه

بمثابه سرمایه « اجتماعی » عمل میکنند ) هیچیک به معنای پایان ی9افتن تناقض9ات پ9ایه ایی

سرمایه نیس9تند، بلک9ه ب9ه معن9ای تح9ول و گس9ترش ای9ن تناقض9ات ب9ه خص9لت بی9ن الملل9ی

میباشد.

انگلس مدتها پیش این موضوع را تشخیص و توضیح داد که:

 در خص99لتتغییری« گذار چه به بازار سهام و تراست ها و چه به مالکیت دولتی هیچ 

سرمایه دارانه نیروهای تولیدی نداده است. در بازار س99هام و تراس99ت ه99ا ای99ن مس99له

آشکار است، دولت مدرن نیز فقط سازمانی ست که جامعه بورژوائی برای پشتیبانی

شرایط عمومی و بیرونی شیوه تولید کاپیتالیس99تی ب99ر علی99ه تج99اوز ت9دریجی و نی99ز ب99ر

علی99ه ک99ارگران و س99رمایه داران منف99رد بک99ار گرفت99ه . دول99ت م99درن در ه99ر ش99کلی، در

اساس ماشین سرمایه داری ( دول9ت س9رمایه داره99ا ) شخص99یت ای9ده ال ی99افته تم9ام

سرمایه های ملی ست. این دولت ه9ر چ9ه بیش9تر اب9زار تولی9دی را در دس9ت میگی9رد

بیشتر سرمایه داری ملی میشود و ش9هروندان بیش9تری را اس9تثمار میکن9د. ک9ارگران،

کارگران روزم9زد پرولتاری9ا ب9اقی میمانن9د و هی9چ تغیی9ری در رواب9ط س9رمایه داری بوج9ود

 «  آنتی دورینگ »نمی آید»  

بنابراین، آن کشورهائیکه چندی پیش ب9ه م9ا گفت9ه میش9د سوسیالیس9تی هس9تند، ج9ائیکه

دولت مستقیما ابزار مادی تولید را کنترل کرده و انحصار بازار را در دست داش99ت، در حقیق99ت
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چیز دیگری غیر از نوعی از سرمایه داری دولتی نبودند. فروپاش99ی رق99ت انگی99ز اتح99اد جم99اهیر

شوروی، تائید تحلیل کمونیسم چپ ( با تکیه بر بنیاد اقتصاد سیاسی ی99ا مارکسیس99م ) ب99ود

که طی سالیان طولنی بین انقلب اکتبر و فروپاشی اردوگ99اه روس99یه انج99ام گرف99ت. ت99راژدی

یکی گرفتن مالکیت دولتی و سوسیالیسم اینک با برگشت دولت به اصطلح  « سوس99یالیم

واقعا موجود » به نوع سرمایه داری کلسیک « غربی » به پایان خط رسیده است.  

دوران  امریالیسم 

دولت سابق اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای متحد آن، یک بلوک امپریالیستی را تش99کیل

میدادند. فروپاشی این بلوک  فصل جدیدی را در تاری99خ س99رمایه داری ب9از ک99رد. ام9ا ای99ن فص99ل

جزئی از تاری9خ س9رمایه داری امپریالیس9م میباش9د. جن9گ جه9انی اول ک9ه ن9تیجه رق9ابت بی9ن

کشورهای سرمایه داری بود، نقطه عطفی در توسعه سرمایه داری بود، این جن99گ نش99ان داد

که پروسه تمرکز سرمایه به سطحی رس9یده ک9ه بح9ران ادواری ( پدی9ده همیش9گی و ذات9ی

سرمایه داری در پروسه انباشت ) را به بحران جه9انی ک9ه فق9ط از طری9ق جن9گ جه9انی قاب9ل

حل است، تبدیل کرده است. ای99ن جن9گ در ی9ک کلم تائی9د ک9رد ک99ه س9رمایه داری وارد دوران

تاریخی جدیدی شده است. دوران امپریالیسم، جائیکه هر دولتی بخشی از سرمایه جهانی

را تشکیل میدهد و گریزی از قوانین حکم بر اقتصاد آن را ندارد. امپریالیسم بنابراین صرفا ی99ک

سیاست قدرت سرمایه قوی در برابر سرمایه ض9عیف نیس9ت، بلک99ه پروس99ه اجتن9اب ناپ9ذیری

است که شاخک های حسی سرمایه مالی و صنعتی مراکز کامل توسعه یافته سرمایه داری

ارزش اضافی تولید شده در کشورهای پیرامونی را جذب میکنند. در این پروس99ه ج9ایی ب99رای

مرزهای دولتی و وفاداری ملی ب99ورژوازی ب99ومی کش99ورهای پیرام99ونی نیس99ت. ای99ن س99رمایه

همان ق9در در ت9ور ماش9ین س99رمایه ه9ای م9الی بی9ن الملل9ی ادغ9ام ی9افته ک9ه س9رمایه داری

 کشورهای متروپل.       

دوران  حاضر 

مشخصه دوره کن99ونی، هم99انطور ک99ه قبل  ذک9ر ش99د، وج9ود ط99ولنی تری99ن و بزرگ99ترین بح99ران

ساختاری در تاریخ سرمایه داری است. اگرچه ک99اهش ن99رخ س99ود همیش99ه عم99ل میکن99د، ام99ا

تأثیر آن به عنوان بخشی از یک چرخه جهنمی که سرمایه داری جه99ان نم99ی توان99د خ99ود را از

، به شدت احساس شده است. ۱۹۷۰آن خلص دهد، تنها از آغاز دهه 

پارادوکسی ک99ه ج99امعه کن99ونی س9رمایه داری در آن گرفت9ار ش9ده ای99ن اس9ت ک99ه عل9ی رغ9م

پتانسیل تکنولوژیکی که هیچ نظیری در تاریخ بشریت نداشته و هر روز تولید بیشتر و بیش99تر

می شود، بخ99اطر ن99رخ رش99د اقتص99ادی پ99ایین، بخش99ی از ای99ن ث99روت ک99ه ب99ه « دول99ت رف99اه »

اختصاص داده میشود، دائما در حال کاهش می باشد.

کاهش نرخ سود، سرمایه را به جای سرمایه گذاری در بخش تولیدی، به سمت س99وداگری،

ه9ای ب9ازار س9هام، بحران ه9ای م9الی متع9اقب آن،حباب مک9رر گی9ری س9وق می ده9د. ش9کل 

بدهی شرکت ها، دولت ها و خانواده ها، همراه با تهاجم تدریجی به دستمزدهای مس99تقیم و

غیرمستقیم و حقوق های معوقه در همه جا، ب9ارزترین ت9أثیرات ای9ن رون9د ب9وده و هس9تند. ب9ه

هم99ان ان99دازه، مشخص99ه دوره کن99ونی یعن99ی وج99ود جنگه99ایي دائم و ويرانگ99ر، ب99ه خص99لت

همیشگی سرمايه داری بدل شده اند. امروزه، به نظر می رسد که راه حل جن99گ، مهم99ترین

وسیله برای حل مسئله کاهش ارزش سرمایه (یعن9ی از بی9ن ب9ردن ارزش ب9رای بازس9ازی) و

تنها راه ممکن برای گشودن چرخه جدیدی از انباشت با تمرکز بیشتر سرمایه صنعتی، (ابزار

تولید) و تمرکز سرمایه مالی است.
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بنابراین دولت ها در تلش بیهوده برای مه9ار بح9ران ب9ا راه ان9دازی مج9دد تولی9د، همچن9ان ب9ه

 ب9ا پیش بین9ی بح9ران ۲۰۰۸انباشت بدهی های خود ادامه می دهن9د. س9ایه ط9ولنی س9قوط 

جه99انی ح99تی ویرانگرت99ر  بع99دی، ت99ا ب99ه ام99روز، کماک99ان ت99أثیرات خ99ود را همچن99ان در سراس99ر

سیستم سرمایه داری گسترش می دهد.

سوسیال دمکراسی

،جن9گ جه9انی - بازس9ازی - بح9رانآغاز عصر س99رمایه داری امپریالیس9م ب9ا س9یکل دوزخ9ی، 

امکان تمدن عالی تر (کمونیسم ) را نیز در دستور روز قرار میدهد. ای99ن امک99ان توس99ط انقلب

اکتبر، زمانیکه پرولتاریای روسیه بمثابه بخشی از موج انقلبی اروپ99ا و جه99ان، از م99وج خ99ونین

جنگ جهانی اول بیرون آمد و قدرت را بدست گرفت، تائید شد. تجرب9ه ای9ن دوره ب9ه ه9ر ح9ال

باز بصورت دراماتیک ورشکستگی اکثر احزاب قدیمی انترناسیونال دوم را تائید میکن99د ک99ه ن99ه

تنها کشتار دسته جمعی پرولتاریا را با حمایت از دولت خ9ودی مهی9ا دی9د، بلک9ه ب9ا تم9ام نی9رو

سرکوب انقلب را با نام سوسیالیسم در دوره شورش های بعدی که به آن جن99گ پای99ان داد،

تدارک دید. 

امروز ما میتوانیم به روشنی تفاوت سازمان های سیاسی پرولتاریا در دوره قبل از جنگ و نیز

بعد از جنگ را ببینیم. در دوره عروج سرمایه داری و استحکام گرفتن آن بمثابه ش99یوه تولی99دی

حاکم، بورژوازی ملی و یا جنبش ضد استبدادی چارچوبی را بوجود آورد که توده ه99ای پرول99تر

در اروپا امکان تشکیل اتحادیه های ص99نفی و س99ازمان ه99ای حزب99ی را بدس99ت آورن99د. ب99ا ای99ن

ارگان ها طبقه کارگر قادر شد که استقلل طبق99اتی خ99ود را ب99ا اعلم خواس99ته ه99ای خ99ود در

چارچوب روابط اجتماعی سیاسی بورژوازی، نشان دهد. در همین زمان تئوری های انقلب99ی

مارکس و انگلس خود را شناسند و به ستون حیات سیاسی پرولتاریا ب99دل گش99ت. ه99ر چن99د

جریان اصلی سوسیال دمکراسی هرگز طبق م9وازین مارکسیس9م عم9ل نک9رد، ب9رای اح9زاب

سوسیالیستی متشکل در آن، انقلبی که مارکس پیش بینی کرده بود، به عنوان ي9ك ه9دف

دور که گویا روزی در آینده توسط نیروی نامشخص رخ خواه99د داد ب99اقی مان99د. سوسیالیس99م

بعنوان «  آینده تابناك »، بمثابه مبارزه تثوريك باقی ماند. اما در پراتیك، استراتزای که تاکتی99ك

ها را تعیین میکرد نه بعنوان حمله به قدرت بلکه عمدتا در شکل انتخاب99ات پارلم99انی، هش99ت

ساعت کار، آزادی احزاب و غیره باقی ماند. 

، جنب9ش طبت99ه ک9ارگر ب9ه نقط99ه۱۹۱۴با همس9وئی سوس9یال دمکراس9ی ب9ا امپریالیس9م در 

عطفی تعیین کننده سوق داده شد ک99ه نتبج99ه آن ج9دانی کام99ل کمونیس9ت ه9ا از نیروه9ای

)۱۹۱۴-۱۸۸۹دروغین (رفرمیست) که بر جنبش پرولتاریا (انترناسیونال دوم در طول س99الهای 

حاکمیت داشت، بود. پایه گذاری انترناسپونال سوم با اعلم آغاز انقلب جه99انی پرولتاری99ایی

خ99بر از پی99روزی اص99ول مارکسیس99م داد. فع99الیت کمونیس99تی اين99ك ه99دفش ص99رفا مت99وجه

سرنگونی دولت سرمایه داری به منظور ایجاد شرایط برای برپائی جامعه نوین بود.

دوران امپریالیسم دوران ماهیت جهانی سلطه سرمایه داری اس99ت و ای99ن، اس99تراتژی انقلب

جهانی را طلب میکن9د. انقلب پرولتاری9ایی و برق9راری دیکت9اتوری پرولتاری9ا پ9ایه  اص9لی اح9زاب

کمونیستی در همه کشورها است. تفاوتهای موجود در شرایط ویژه یا به عبارت دقیقتر ان9واع

مختل9ف ح9اکمیت سیاس9ی واجتم99اعی ب99ورژوازی در اقص9ی نق99اط جه99ان، ک9اربرد تاکتیکه99ای

متفاوتی را ایجاب میکنند، اما بهرحال تاکتیك بین المللی سازمان پرولتاریا بر پایه های برنامه

انقلب جهانی متکی است. عصر مبارزه دمکراتیك دیر زمانی است که ب99ه پای99ان رس99یده و در
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عصر امپریالیسم دوباره نمی تواند انجام گیرد.

پارلمان

 پارلم99ان ندارن99د.از طری99قکمونیست ها هیچگونه توهمی به قابل حصول بودن آزادی کارگران 

در درجه اول اعتقاد به اینکه طبقه حاکمه بصورت ص9لح آمی9ز، هنگ9امیکه م9ا سوسیالیس9م را

قانون گذاری میکنیم کن9اری بایس99تاد، ص9رفا ت9وهم « حم9اقت پارلمانتاریس9تی » ( هیج99دهم

برومر ) میباشد. دمکراس9ی پارلمانتاریس9تی ص9رفا وس9یله ایس9ت ب9رای پوش9ش دیکن9اتوری

بورژوازی. ارگان های واقعی قدرت در جوام99ع دمکراتی99ك س99رمایه داری در خ99ارج از پارلم99ان، در

بورکراسی دولتی، در دست نیروهای امنیتی بورژوازی و کنترل کنندگان نیروهای تولیدی قرار

دارد. پارلمان با ایجاد توهم انتخاب هئیت حاکمه توسط کارگران، برای ب9ورژوازی مفی9د اس9ت.

بنابراین انقلبیون، مخالف انتخابات پارلمانی هستند و کارگران را به پیکار با بورژوازی در حوزه

طبقاتی خودشان فرا میخوانند. اين به عه9ده ح9زب انقلبی9ون اس9ت ک9ه نش9ان ده9د فق9ط از

طریق انهدام سرمایه داری و ارگانهای دولتی است که طبقه کارگر امکان آزادی کام99ل بی99ان و

عمل را بدست میاورد. این امر در شکل ش9وراهای ک9ارگری خواه99د ب9ود ک99ه در آن نماین9دگان

 توسط کارگران انتخاب نمی ش9وند بلک9ه توس9ط آنه9ا  قاب9ل فرا خوان9دن در ه9ر زم9ان نی9زصرفا

میباشند. با سرکوب روابط سرمایه داری، شوراها طبقات را از بین برده و بنابراین هرگونه نی99از

به دولت را نیز از بین می برند. با اینکار آنه9ا خ9ود را از س9ازمانی ب9ا عملک9رد نیم99ه دول9تی ب99ه

مدیریت صرفا اقتصادی تبدیل خواهند کرد. وقتی که صحبت از « بی99ن رفت99ن دول9ت دیکت99اتوری

پرولتاریا » می شود، چنین پروسه ای مد نظر است.

 اتحادیه های صنفی

اتحادیه های کارگری بمثابه مذاکره کنندگان ف9روش نی9روی ک9ار، ارگانه9ای آش9تی می9ان ک9ار و

سرمایه هستند. آنها برای چانه زنی بر شرایط فروش نیروی کار  کارگران به وجود آمدند. آنه99ا

هیچ وقت وسیله مفید برای س9رنگونی س9رمایه داری نب9وده و نیس9تند. در عص9ر امپرپالیس9م

اتحادیه ها، صرف نظر از بافت اجتماعی آن، صرفا سازمانهای حفظ وضعیت موج99ود میباش99ند،

ب99ویژه در م999واقعیکه وض99عیت م99ورد تهدی99د ق99رار میگی99رد. اتحادیه ه99ای اعض99ای ع99ادی ی99ا

« اتحادیه های پ9ایه »، ک9ه ادع9ا م9ی کنن9د گزین9ه رادیک9الی هس9تند و تقریب9ا  در هم9ه ج9ا در

مخالفت با اتحادیه های کارگری رسمی به وجود می آیند، در نهایت سلح های کن99دی بی99ش

نیستند چرا که منطق آنها نیز در چارچوب چانه زنی بوده که اغلب در تعارض با هم99دیگر ق99رار

گرفته و در درون طبقه کارگر تفرقه و دودستگی ایجاد میکنند. بخاطر عدم توان99ایی در گری99ز از

منطق مذاکره و حمایت از مبارزه انقلبی طبقاتی، ناگزیر به عن99وان س9دی در براب9ر گس9ترش

مبارزات پرولتری و بیش از هر چیز در بلوغ آگاهی سیاسی و تشکیل سازمان انقلبی و ض99د

سرمایه داری قرار میگیرند. درنتیجه برای انقلبیون تسخیر ای99ن س99ازمانها و ی99ا تب99دیل آنه99ا ب99ه

ارگانی برای انقلب غیر ممکن است. انقلب پرولتری ناگزیر خواهد شد با اتحادیه ها در همه

جا پیکار کند. زیرا آنها سنگر ضدانقلب خواهند بود.

تجري99ة آخری99ن موجه99ای انقلی و ض9دانقلب  متع99اقب آن ب99رای انقلبی99ون مارکسیس9ت ک9امل

روشن کرد که اتحادیه ها آن ارگان های توده ای که اقلیت سیاسی طبقه (حزب) بتواند برن99امه

ه9ا و ش99عارهای خ9ود را ب99ه درون تم9ام طبق99ه ب9برد نیس9تند و ن99ه م9ي توانن99د باش9ند. چنی99ن

ارگانهای توده ای که تئوری کمونیستی سنتا  بمثابه ارگان مب99ارزه و ق99درت درك ک99رده اس99ت،

تاریخ9ا  در مواق9ع اوج گرفت9ن مب9ارزه طبق9اتی بص9ورت کم9ون ی9ا ش9ورا ظ9اهر میش9وند. ت9ازه از

آنجانیکه کمونیست ها صرفا در مواقع استثنانی میتوانن9د در م9وقعیت ره9بری سیاس9ی ق9رار

بگیرند، بنابراین و نیز به این دلیل، ارگان های توده ای که طبقه کارگر خ99ود میس99ازد و ره99بری
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کمونیستی را ممکن میگرداند، فقط در اوج مبارزه متولد میشوند.

 خارج از این شرایط، حزب هنوز مجبور است که کار رهبری سیاسی و پیشتازان طبق99ه خ99ود

را وسعت دهد. این وظیفه دائمی کمونیستهاست که در مبارزه ک99ارگران ش99رکت نم99وده و ب99ا

تهییج راه پیشروی را نشان دهند. امکان توسعه مبارزه از سطح کنونی ب99ه س99طح وس99یع ت9ر

مبارزه سیاسی بر علیه سرمایه، به حضور فعال کمونیس9ت ه9ا در محی9ط ک9ار بس9تگی دارد.

وظیفه سازمان های کمونیستی است که راه های سازماندهی آگ99اه تری99ن ک99ارگران در محی99ط

کار را نه برای فعالیت اتحادیه ای صنفی بلکه براي ارتباط مستقیم حزب ب99ا وس99یع تری9ن ت9وده

های طبقه کارگر انجام دهند.

مبارزات رهایی بخش

، ب9ه دوره ای از تاری9خ ک9ه ره9ایی مل9ی ب9رای جه9ان۱۹۱۴اولین جنگ امپریالیستی در س9ال 

سرمایه داری مترقی بود، پایان داد. ک9اراکتر جه9انی س99رمایه داری در عص9ر امپریالیس9م ب9دین

معنی است که تفاوتهای موجود اجتماعی نشانه تفاوته9ای ش9یوه تولی9دی نیس9ت، بن9ابراین

هیچ ضرورتی برای برگزیدن استراتژی های مختلف برای عمل انقلب9ی در نق9اط مختل9ف دنی9ا

وجود ندارد. کارل مارکس قبل بین شیوة تولیدی و ساختارهای اجتماعی منطب99ق ب9رآن تم9ایز

قائل شده بود.

تجربه تاریخی جامعه طبقاتی مو ید فرمهای اجتماعی که خود حاصل تاریخ های متفاوت بوده

و قادر ب9ه حی9ات در زی9ر چ9تر س9رمایه داری هس9تند میباش9د. ام9ا اي9ن فرمه9ا درهرح9ال تح9ت

حاکمیت امپریالیسم که از تفاوتهای ملی، اقلیتی و فرهنگی جهت بقای خود سود میجوی99د،

ق99رار دارن99د. هم99انطوریکه قش99رهای اجتم99اعی و س99نتی در حوزه ه99ا و کش99ورهای مختل99ف،

متفاوت میباشند، به همان نسبت نیزحاکمیت سیاسی بورژوازی متفاوت اس99ت. ب99ه هرح99ال

در همه این موارد قدرت واقعی که آن را نمایندگی میکند یکی بوده و آن سرمایه داری اس9ت.

هر نوع عقی9ده ایک9ه بخ9اطر وج9ود مس9ئله مل9ی ذر بعض9ی نق9اط جه9ان اس9تراتژی و تاکتی9ک

پرولتاریا را به نفع  وحدت با بورژواژی ملی ( یا حتی بدتر با يك بلوك امپریالیس99تی ) در درج99ه

دوم قرار دهد، مطلقا باید رد ش99ود. فق99ط زم9انی پرولتاری9ا ب9رای دف9اع از من9افع طبق9اتی خ99ود

متحد میشود که پایه های ملی سست میش9ود و س9ازمان انقلب9ی بای9د تم9امی ای9دئولوژی

های قومی و فرهنگ جدائی را که وحدت و همدردی طبقاتی را مانع میشود رد کند.

انقلب و ضد انقلب

شکست جنبش انقلیی در اروپا و ماهیت ضد انقلب در روسیه، تا مقطع جن99گ جه99انی دوم

سئوالت و مشکلتی را پیش پای آن انقلبیون مارکسیستی گذاشت که سعی کردند درس

های این تجربه را درک کنند. پررسه شکل گیری ضد انقلب در انترتاسیوتال سوم، خ99ود را ب99ه

شکل تحمیل ضرورت دف99اع از دول99ت روس99یه و اح99زاب تش99کیل دهن99ده آن و برگش99ت بس99وی

استراتژی و تاکتیك سوسیال دمکراسی نشان داد. این پروسه توسط تروتس99کی و ه99واداران

 ( سیاس99ت ورود ب99ه درون اح99زاب سوس99یال دمکراس99ی و ک99ارگری۳۰او در دوره س99الهای 

تروتسکی، تحت عن99وان ب9ه اص9طلح « آنتتریس9م» ( دخ9ول گرای9ی ) و حم9ایت تروتس9کی از

منافع امپریالیسم شوروی، تروتسکیسم را بمثابه جریانی با پتانسیل انقلب99ی از می99ان ب99رد )

تعقیب شد و درس آموزی از شکست به بقیه رجوع داده ش9د. علی رغ9م موض9ع پ9رو روس9ی

احزاب کمونیست استالینیس99تی و از بی99ن ب9ردن تجرب99ه ب99زرگ بلش99ویکی، درس ه9ای گرفت99ه

 کمونیسم چپ اما مانع از آن گردی99دروسیه توسطشده از امپریالیسم و سرمایه داری دولتی 

که پرولتاریا از برنامه کمونیستی متکی بر آن تجربه تماما محروم شود. این بدان معنا بود ک99ه

10



  www.leftcom.org  پلتفرم گرایش  کمونیست  انترناسیونالیستی                                                                                                                              

حتی در جری9ان جن9گ دوم امپریالیس9تی، ی9ک ح9زب مس99تقل طبق99ه ک9ارگر ب9ا تش99کیل ح9زب

، بوجود آید.۱۹۴۳کمونیست انترناسیونالیست در ایتالیا در سال 

انحطاط انقلب روسیه و کمینترن

فرآیند انقلبی که با پیروزی اکتبر در روسیه آغاز شده بود، ب9ا تغیی9ر رویک99رد دول9ت روس99یه در

دفاع از بنیان های اقتصادی سرمایه داری خود، پای99ان ی99افت. ای99ن خ99ود ن99تیجه ان99زوای کش99ور

شوراها و شکست موج انقلب99ی در کش99ورهای اص99لی اروپ99ایی ب99ود. ای99ن تجرب99ه یکب99ار ب99رای

همیشه به مارکسیست ها آموخت که سوسیالیسم در يك کشور غی99ر ممک99ن اس99ت. هی99چ

دولت سوسیالیستی و انقلبی بیرون از پروسه انقلبی بین المللی نمی تواند قرار گیرد. این

بدین معنی نیست که وقتی قیام پرولتاربانی در يك کشور موف99ق ش99د نمی توان99د بازت99اب ي99ك

قدرت پرولتری باشد، بلکه بدین معنی است که مادام که حرکتهای انقلی99ی درجاه99ای دیگ99ر

نیز موفق نشده و امکان برپایی روابط نوین اجتم99اعی میس99ر نگش99ته، دوام ق99درت نوپ99ا، غی99ر

ممکن است.

با شروع دوره  دوم دهه بیست، حزب روسیه بر بین الملل کمونیستی بطور کامل حاکم ش99د

و سانترالیسم دیگر ابزار پیشبرد استراتژی و تاكتیك های مورد نی99از طبق99ه ک99ارگر بین الملل99ی

نبود. پتانسیل باقیمانده برای انقلب در اروپا و چین توسط سیاست های کمینترن که صرفا در

خدمت ( حزب کمونیست شوروی ) و رفع نیازهای دولت روسیه برای بق99اء خ99ود ب99ود، از بی99ن

رفت. در خود اتحاد جماهیر شوروی، شکست پروسه  انقلبی ب9اعث ق9وت گرفت99ن دیکت9اتوری

ضد طبقه کارگر ( به رهبری استالین ) بر پایه های روابط اجتماعی سرمایه داری شد. توسعه

چنین رژیمی در کشوری به وسعت اتحاد جماهیر شوروی به معن99ی ظه99ور مج99دد ي99ك ق9درت

امپریالیستی بود. با این کاراکتر ذکر ش99ده دول99ت استالینیس99تی و اح99زاب مختل99ف ناس99یونال

کمونیست، نخست در جنگ اسپانیا و سپس در جنگ جهانی دوم شرکت کردند. پیامد جنگ

جهانی دوم، قرار گرفتن کشورهای اروپای شرقی در کمپ امپریالیسم روسیه بود که ش99کل

سرمایه داری دولتی استالینیس99تی را اختی9ار کردن9د. شکس99ت پروس99ترویکا و فروپاش9ی ای9ن

بلوك نشانه به انتها رسیدن و کامل شدن انحطاط « دولت کارگری نبود » بلکه گ99واه وس99عت

گرفتن بحران سرمایه داری در « ابر قدرت » ضعیف تر بود.

چین

در چین همین نتیجه توسط پروسه متف99اوتی حاص99ل ش99د. رژی99م س99رمایه داری دول99تی ح99تی

امروز هم، هنوز برای نقش واقعی خود در بلوك بن99دی سیس99تم امپریالیس99تی تلش میکن99د.

۱۹۱۷تفاوت اصلی تاریخ چین در این است که هیچوقت انقلب پرولتاریایی که باانقلب اکتبر 

قابل مقایسه باشد را، دارا نبود. تاریخ امروزی رژیم چین با تراژدی شکس9ت جنب9ش پرولتاری9ا

 آغ99از میش99ود. ای99ن ب99ا جن99گ مل99ی توس99ط بل99وك طبق99اتی ک99ه۱۹۲۷در کانتون و شانگهای در 

جنبش دهقانی نیروی محرکه آن بود ادامه یافت و با برقراری رژیمی زی99ر توجه99ات روس99یه ب99ا

همان روابط سرمایه داری دولتی شدیدا متمرکز، خاتمه یافت.

 از زی9ر نف99وذ ش9وروی خ9ارج ش9د و بع9دا در۶۰ این رژیم زیر پرچم نئواستالینیسم در س9الهای 

 ب99ه س99مت امریک99ا گرای99ش پی99دا ک99رد. ه99ر دوی ای99ن حرک99ات بظ99اهر متن99اقض، از۷۰س99الهای 

کوشش برای ابقاء کنترل اقتصاد و تشویق برای انباشت سرمایه ريشه میگرفت. چی99ن هی99چ

وقت یک قدرت پرولتاریابی نبوده و ایدئولوژی مائوئیسم به غیر از وس99یله  اس99تفاده از توده ه99ا

برای کنار گذاشتن و چشم پوشی از من9افع خ99ود در قب9ال س99رمایه مل99ی، چی9ز دیگ99ری نب99وده

است.
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حزب، دولت و طبقه - درس آموزی از ضد انقلب 

 تجربه ضد انقلب به انقلبیون اين را گوشزد میکند که درك خود را از ارتباط بین دول99ت، ح99زب

و طبقه عمیق تر کنند. نقشی که حزب انقلبی سابق در ضدانقلب روسیه ب99ازی ک99رد ب99اعث

شده که تعداد زیادی که میتوانستند انقلبی باش9ند بط99ور ک9ل ای9ده ح9زب طبق99ه را رد کنن9د.

حزب طبقه بدین دلیل که بازگو کننده آگاهی طبقه است، يك امر حیاتی برای مبارزه  انقلبی

پرولتاریا است. حزب از نظ9ر سیاس9ی پیش9روترین اف9راد طبق9ه ک9ارگر را ب9رای دف9اع از برن9امه 

رهایی کل طبقه درخ99ود جم99ع میکن99د. بن99ابه تعری99ف ح99زب انقلب99ی همیش99ه اقلی99ت پرولتاری99ا

خواهد بود، در عین حال برنامه کمونیستی که از آن دف99اع میش99ود ص99رفا توس99ط تم99ام طبق99ه

میتواند ب99ه اج99را گذاش99ته ش99ود. در دوران انقلب ح9زب س99عی میکن99د ب9ا گذاش99تن برن99امه در

نهادهای توده ائی رهبری را بدست گیرد. اگ99ر آگ99اهی انقلی99ی ب99دون ح99زب غی99ر قاب99ل تص99ور

است، درس های تجربه روسیه هم اینست که حتی آگاه ترین حزب ه99م نم99ی توان99د انقلب

را جدا از شوراها ( یا هر نهاد توده ای طبقه کارگر مشابه شوراها ) حفظ کند. ش99وراها ب99ازگو

کننده قدرت سیاسی طبقه کارگر ( دیکتاتوری پرولتاریا ) هستند. افول و کناره گرفت99ن آنه99ا از

زن99دگی سیاس99ی در روس99یه س99مبل خف99ه ش99دن دول99ت ن99وزاد ش99وراها توس99ط ض99د انقلب

سرمایه داری بود. ق9درتی ک99ه در دس9ت کمیس99ارهای بلش99ویکی در اث99ر ان99زوای طبق99ه ک9ارگر 

شکست خورده باقی ماند، قدرت دولت سرمایه داری بود. در انقلب جهانی آت99ی، ح99زب بی99ن

الملل باید رهبری حرکت طبقاتی را تماما از طریق نهادهای توده ای طبقه، ک99ه توس99ط ح99زب

برای ورود به عرصه مبارزه تشویق میشوند، بدست بگیرد. بهرحال هیچ نوع تض99مین رس99می

برای پیروزی نیست و حزب انقلبی نمیتواند با ایجاد موانع مکانیکی از ترس شکست دس99ت

و پای خود را ببندد. ن9ه ح9زب و ن9ه ش99وراها، هیچک99دام علی99ه ض99دانقلب بیم9ه نیس9تند. تنه9ا

تضمین برای پیروزی، آگاهی طبقاتی خود توده های کارگر و گسترش ب99ی وقف99ه انقلب بی99ن

المللی ست.

بین الملل انقلبی 

بین الملل - یا سازمانهای سیاسی مقدم ب9ر تش99کیل آن، ش9امل آگ9اه تری99ن بخ9ش پرولتاری99ا

میباشد که برای دفاع از برنامه رهانی کل طبقه کارگر متشکل شده اند. حزب با اس99تفاده از

از مارکسیس99م درس ه99ای سیاس99ی تج99ارب ت99اریخی طبق99ه را ب99رای ت99دوین برن99امه، تعری99ف

استراتژی و تاکتیك، مورد استفاده ق99رار میده99د. ح99زب جه99انی آت99ی بای99د ت99وده ه99ا را از نف99وذ

ارتجاع ضدانقلب و گرایشات ملی گراها بر طبقه ب99دور نگه99دارد. وق99تی ت99وده ه99ای ک99ارگر زی99ر

تناقضات مادی بحران جهانی سرمایه داری دوباره در صحنه تاریخی در تقاب99ل ب99ا اس99تثمارگران

ظاهر شدند، حزب در شرایطی قرار خواهد گرفت که وظایف اساسی خود را انجام دهد. این

هدف از طریق بسیج توده ها حول برنامه کمونیستی و کسب رهبری سیاسی مبارزه ب99رای

سرنگونی دولت سرمایه داری میسر خواهد شد.

بنابراين انقلب صرفا وق9تی پی9روز میگ9ردد ک9ه س9ازمان انقلب9ی (ح9زب کمونیس9ت ) در راس

طبقه به اندازه کافی در جبهه خود در نبرد ب99ا دش99من آم99ادگی و توس99عه ي99افته باش99د. ب99دین

ترتیب ما هر نوع پروژه ای که تول99د ح99زب را ب99ه دق99ایق آخ99ر قب99ل از انقلب و ی99ا مح99دود ک99ردن

وظایف خود به پروپاگاندا (ترویج) و صرفا نصیحت گوئی موکول کند، رد میکنیم.

علی رغم مسئولیت نیروهای سیاسی پرولتری برای سازماندهی، شرایطی که آنه99ا اکن99ون

در آن قرار دارند مح9دودیت ه9ای ش9دیدی را در توان9ایی آنه9ا ب9رای تأثیرگ9ذاری ب9ر ت9وده ه9ای

وس99یع تحمی99ل م99ی کنن99د. در ط99ی دوران امپریالیس99م، تس99لط ب99ورژوازی ب99ر ج99امعه آنچن99ان
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ونات زندگی حاکمیت مطلق پیدا ک99رده اس99ت. گسترش و تعمیم یافته که تقریبا بر تمامی ش 

در کن99ار تمرک99ز ش99دید نیروه99ای مول99ده در دس99ت س99رمایه م99الی امپریالیس99تی، ح99اکمیت

سیاسی و ایدنولوژیکی بورژوازی بی همتاست. آنچه مارکس قریب یک قرن پیش گفت امروز

بیش از هیشه صدق میکند:

 « در تمامی دورانها ایده های حاکم ای9ده ه9ای طبق99ه  ح99اکمه اس99ت. طبق99ه ایک99ه ب99ر

جامعة حاکمبت مادی دارد، حاکمیت فکری بر ج99امعه را نی99ز داراس99ت. آن طبق99ه ایک99ه

تولیدات مادی جامعه را در دست دارد کنترل ابزار تولیدات فکری را نیز در دس99ت دارد و

نتیجه آنکه طبقة  فاقد ابزار تولیدات فکری عموما  حامل ایده های دنب99اله روان99ه اس99ت.

ایده های حاکم چبزی بیش از باز گو کنندة روابط مادی ح99اکم ک99ه بص99ورت ای99ده ظه99ور

کرده اند نیست و بنابراین آنه99ا، اي9دة تس99لط طبق99ه ایس9ت ک99ه رواب99ط اجتم99اعی، ای99ن

طبقه را بصورت طبقه حاکمه در آورده »

در شرایط صلح آمی9ز ج9امعه، مخصوص9ا در قل9ب کش99ورهای امپریالیس9تی، ج9ائیکه ح9اکمیت

بورژوازی گسترده و پیش رفته ترین است، پرولتاری99ا تم99ام س99نگینی س99ازمانی و ای99دئولوژیکی

بورژوازی را به دوش دارد. این يك نوع جدائی روشن بین پرولتاریا بمثابه کل و بی99ان سیاس99ی

مبارزه تاریخی اش یعنی حزب کمونیس9ت بوج99ود آورده اس9ت. دوره ه9ای بح9ران اقتص9ادی و

سیاسی میتواند گسست ایدنولوژیکی و سیاسی از ح9اکمیت ب9ورژوازی را هم9راه بی9اورد. ت9ا

آن مقطع برن9امه انقلب9ی و س9ازمانهای م9دافع آن در ش9رایط تحمی9ل ش9ده ج9دائی از طبق9ه

خواهند زیست. بر این جدائی نمیتوان بس9ادگی ب9ا ی9ک اق9دام اراده گرای9انه ی9ا ب9ا اب9زار ص9رفا

تشکیلتی فائق آمد.

بهرحال سیکل انباشت سرمایه که بعد از جنگ دوم جهانی شروع شد به خ99ط آخ9ر میرس9د.

دوره رونق اقتصادی مدت طولني است که ج99ایش را ب99ه بح99ران اقتص9اد جه99انی داده اس99ت.

یکبار دیگر سئوال جنگ امپریالیستی یا انقلب پرولتاری9انی، در دس99تور ت9اریخی ق99رار گرفت99ه و

ضرورت اتحاد انقلبیون را مطرح ک9رده اس99ت. در دوران انحص9ارات س99رمایه داری جه9انی هی99چ

کش99وری نمیتوان99د خ99ارج از ای99ن نی99روی گرای99ش ب99ه جن99گ ق99رار گی99رد. نی99روی اجتن99اب ناپ99ذیر

سرمایه داری بسوی جنگ، خود را بش99کل حمل9ه جه9انی ب9ه س99طح زن9دگی و ش9رایط ک9اری

پرولتاری9ا نش9ان میده9د. بن99ابراین ش9رایط م9ادی ب9رای مب9ارزه بی9ن الملل9ی پرولتاری9ا ب9ر علی99ه

استمارگران موجود است و همچنین ضرورت و امکان انقلب کمونیستی نیز وجود دارد. آنچ99ه

غایب است حزب سیاسی انقلبی برای تدارك این مبارزه میباشد.

نکات بال نشان دهندة آن است که اينك وقت ک9ار فع99النه ب99رای بن99اکردن ح9زب انقلی99ی بی99ن

المللی، فرا رسیده است. وظیفه مبارزه بر علیه انقیاد سیاسی طبقه کارگر توسط نیروه99ای

ارتجاعی باید تا آنجائیکه درتوان نیروهای ضعیف انقلب است ادامه یاب99د. ای99ن ام99ر س99ازمان و

مرکزی9ت ی9ابی در س9طح بی9ن الملل9ی را طل9ب میکن9د. پروس9ه گسس9ت از مب9ارزات پراکن9دة

امروزی نیروهای انقلبی در اقصی نقاط جهان و حرکت بسوی پیکارهای سیاسی و نظ99امی

حزب بین الملل در فردا، حداکثر کوشش کمونیست ها برای همخوانی، همگ99ونی سیاس99ی

و سازمانی و جذب اعضای جدید را طلب میکند.

تشکیل حزب بین المللی پرولتاریا از طریق منح99ل ش9دن س9ازمانهای مختل99ف « مل99ی » و ی99ا

منطقه ای که با همدیگر قبل کار کرده اند و به توافق اص99ولی جه99ت پلتف99رم و برن99امه انقلب

دس99ت ي99افته ان99د تحق99ق خواه99د ی99افت.  گک99ا، ه99دف خ99ود را ب99ر ک99انون ق99رار دادن خ99ود، ب99رای
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هى9اهنگی و اتح9اد ای9ن س9ازمانها بن9ا ک9رده اس9ت. اساس9نامه ای99ن س99ازمان، پ9ایه ای ب9رای

یکنواخت کردن سازمانهایی است که سرانجام به منحل شدن عضویت های مجزاء و تش99کیل

مرکزیت  اصیل بین الملل منتهی میشود. با این کار گک9ا ب9ه وظیف9ه ای ک9ه خ9ود تعیی9ن ک9رده

خاتمه خواهد داد.

 کمونیست  انترناسیونالیستیگرایش  

 ۲۰۲۰فوریه 
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