
 

   ۱۹شماره 

اردیبهشت

۱۳۹۷   

طلوع (آرورا) نشریه تک برگی   

گرایش   کمونیست   انترناسیونالیستی

  این نشریه در چندین کشور به زبانهای مختلف

 چا پ و توزیع میگردد

بیانیه اول ماه مه 

   بر علیه ناسیونالیسم  و جنگ! بر علیه ناسیونالیسم  و جنگ!
روزگ!!ار خوش!!ی نیس!!ت : ب!!ا افزای!!ش روزاف!!زون اس!!تثمار و س!!تم و

تنش های ملی؛ مسابقه تس!!لیحاتی و درگی!!ری ه!!ای نظ!!امی در

سراسر جهان، ابعاد وسیعی پیدا کرده است. اینها  عواقب ناشی

از خود بزرگ بینی و یا بی کفایتی این ی!!ا آن سیاس!!تمدار نیس!!ت،

بلکه زائیده کارکرد درونی نظام سرمایه داری ست.

 رکود اقتصادی

برای اولین بار در یک دهه، صندوق بین المللی پ!!ول در برآورده!!ای

خود از رشد اقتصادی جهانی، تجدید نظ!!ر اص!!لحی نمیکن!!د. ب!!رای

برخی از  هلهلهچی های سرمایه داری، این نشانگر بهبود اقتصاد

جهانی ست. با این وجود، صداهای هوشیارتر این نظام به!!تر م!!ی

توانند به واقعیت این « بهبود »  اشاره کنن!!د. ی!!ک ب!!ار دیگ!!ر، پی!!ش

بینی ها، روی بدهی ها ست - به عن!!وان مث!!ال، احی!!ای اقتص!!ادی

آمریکا، مترادف با گسترش در بدهی کارت ه!!ای اعتب!!اری س!!ت. و

این بدهی ست که کماکان چرخ های این سیستم را به حرکت در

می آورد. قرار بود که بدهی از طریق تورم و رشد کاهش یابد. ام!!ا،

ب!!ا ک!!اهش س!!ود، س!!رمایه گ!!ذاری ض!!عیف ب!!وده و سیاس!!ت ه!!ای

ریاضت اقتصادی هم اوضاع را صرفا بدتر کرده است.

براساس گزارش بانک بی!!ن الملل!!ی، ک!!ل ب!!دهی جه!!انی در س!!ال

 ٪ تولید ناخالص داخلی ب!!وده اس!!ت. در ح!!ال۲۲۵  به میزان ۲۰۰۸

 ٪ رس!!یده اس!!ت. طب!!ق گفت!!ه نظ!!ارت ب!!ر۳۳۰حاض!!ر ای!!ن رق!!م ب!!ه 

بدهی های جهانی در ماه ژانویه، بدهی های جه!!انی ( دول!!تی و

۲۰۰۶ تریلی!!ون دلر در س!!ال ۱۷خصوصی) صاف و پوس!!ت کن!!ده از 

  تریلیون دلر افزایش یافته است. حال م!!ا۲۳۳به رقم باور نکردنی 

در یک دنیای فانتزی زندگی میکنیم که در آن تولید آینده پیشاپیش

به رهن بی انتها، گذاشته شده است. فروپاشی مالی بع!!دی ن!!ه

تنها اجتناب ناپذیر نیست، که در شرف وقوع نیز میباشد.

با ای!!ن وج!!ود، ش!!روع ای!!ن بح!!ران اقتص!!ادی س!!رمایه داری، خیل!!ی

 باز۱۹۷۰پیشتر، به پایان رسیدن رونق پس از جنگ، در اوایل دهه 

می گردد. کارگران تاوان آنرا از آن زمان تا به ام!!روز پرداخت!!ه ان!!د. از

 به بعد، دستمزد به عن!!وان  س!!همی از تولی!!د ناخ!!الص۱۹۷۹سال

داخلی، با جهانی شدن که موجب فرار کارهای شغلی به مناطق

اقتصادی ب!!ا دس!!تمزد پ!!ائین ت!!ر ش!!ده، م!!دام ک!!اهش ی!!افته است.

امروزه ثروت جهان عم!!دتا ب!!ه دس!!ت چن!!د نف!!ر افت!!اده اس!!ت. برای

مثال، در ایالت متحده آمریکا، تفاوت بین ثروتمن!!دان و فق!!را ی!!ک ب!!ار

 شده است.۱۹۱۷دیگر همانند سال 

شکست سیاسی

شکس!!ت اقتص!!ادی اکن!!ون ب!!ه ب!!ی ثب!!اتی سیاس!!ی تب!!دیل ش!!ده

اس!!ت. سیاس!!ت ه!!ای مح!!افظه ک!!ارانه نئولی!!برال (ک!!ه ارمغ!!ان

  را ب!!رای م!!ا آورد ) و کینزیس!!م، س!!مبل۲۰۰۷-۸فروپاش!!ي س!!ال 

سوسیال دموکراسی (که حال قادر نیست بودجه دولتهای رف!!اه را

تأمین کند) هر دو  در ح!!ل مش!!کلت جه!!ان شکس!!ت خ!!ورده ان!!د.

احزاب حاکم قدیمی، دارن!!د اعتب!!ار و کن!!ترل خ!!ود را از دس!!ت م!!ی

هند. این عدم کن!!ترل ب!!ه ه!!ر ش!!کلی، چ!!ه بص!!ورت ن!!اتوانی کام!!ل

دولت (مانند سوریه یا سودان جنوبی) باش!!د ی!!ا خ!!روج انگلی!!س از

اتحادیه اروپا و یا انتخ!!اب ترام!!پ  و ی!!ا فل!!ج سیاس!!ی و ی!!ا افزای!!ش

راست افراطی، به هر کجا ک!!ه نگ!!اه کنی!!م، مش!!حون از آش!!فتگی

سیاسی ست.

بسیاری از این آشفتگی ها به حساب «پوپولیسم» گذاشته شده

است. پوپولیسم در این شکل و یا هر ش!!کل دیگ!!ری، همیش!!ه در

این گوشه و کنار بوده است، اما تا زمانی که احزاب قدیمی جریان

اصلی سرمایه داری م!!ی توانس!!تند وانم!!ود کنن!!د ک!!ه ب!!رای بهب!!ود

اوضاع امی!!دی وج!!ود دارد، حض!!ور آنه!!ا ب!!ه حاش!!یه ه!!ای سیس!!تم

محدود می شد. برای سرمایه داری «پوپولیسم» در حال حاضر به

معنی ظهور نیروهای جایگزین است که آنها معتقدند که سیس!!تم

را با کنترل خود، نابود خواهند کرد.

 دهه رکود اقتصادی، ظهور س!!ازمان ه!!ای پوپولیس!!تی در4پس از 

چن!!دین ش!!کل ص!!ورت گرفت!!ه اس!!ت. پوپولیس!!م چ!!پ ( پودم!!وس،

س!!یریزا، ک!!وربین ح!!زب ک!!ارگر، « سوسیالیس!!م » س!!ندز ) خش!!م

کارگران را به کانال ایمن صندوق ه!!ای رای گی!!ری رهنم!!ون میکن!!د

ب!!دون اینک!!ه برن!!امه ای ب!!رای چ!!الش کش!!یدن سیس!!تم، داش!!ته

باشد. در نتیجه به شکست منجر خواهند شد. هر چند پوپولیسم

خطرناک شده،  بنا  ترس  سیاست  اساس  بر  که  جهت  آن  از  راست 

تر است. پیام ناسیونالیستی آنها صرفا در مورد « اول امریکا »  ي!!ا

« در دست گرفت دوباره كنترل »  و مانند آن نیست. بلک!!ه ب!!ر روی

نفرت از « دیگران » بنا شده است. سقوط استانداردهای زندگی؟

قلمداد مقصر  مهاجران،  کلی  طور  به  یا  مسلمانان  یهودیان، 

میشوند. این امر موجب افزایش حملت بر ضد یهودیان و مه!!اجران

و  اسلم هراسی شده اس!!ت ( ک!!ه خودش!!ان قرب!!انی جنگه!!ایی

هستند که توسط ثروتمندترین قدرتهای سرمایه داری ب!!ه آفریق!!ا و

آسیا برده شده است).

جنگ تجاری ...

و این ناسیونالیسم دیوانه وار، به اینجا ختم نمیش!!ود. ب!!ا تأکی!!د ب!!ر

نیاز به دفاع از اقتصاد ملی علیه « دیگران »، بیگانگان و خارجی!!ان،

این بیگانه هراسی، جهان را به سوی ی!!ک مس!!یر خطرن!!اک پی!!ش

میبرد. نظام س!!رمایه داری جه!!انی پ!!س از جن!!گ جه!!انی دوم، ب!!ر

اساس اقتصاد ایالت متح!!ده و نهاده!!ای آن ب!!ا تکی!!ه ب!!ر رون!!ق ب!!ی

سابقه تاریخ سرمایه داری، مسلط تر شد.

همه اینها زمانی که ایالت متح!!ده دیگ!!ر نم!!ی توانس!!ت دلر « ب!!ه

 پای!!ان ی!!افت. از آن زم!!ان۱۹۷۱خوبی طل » را حفظ کن!!د، در س!!ال 

تسلط اقتصاد ایالت متح!!ده روی بقی!!ه جه!!ان، علیرغ!!م ط!!ولنی و

آهسته بودن، به نسبت اف!!ول ک!!رده، تس!!لطی ک!!ه تح!!ت پوش!!ش

استفاده از دلر به عنوان ارز اصلی تجارت بین المللی، بقیه جهان

را وادار س!!اخته اس!!ت ک!!ه ت!!اوان ب!!دهی ه!!ای نج!!ومی آمریک!!ا را

بپردازد.

این نه کله!!برداری چی!!ن از بقی!!ه جه!!ان، بلک!!ه آمریک!!ا ب!!وده ک!!ه از

طریق استفاده عمومی از دل، از بقیه جهان سواری رایگان گرفت!!ه

اس!!ت. هی!!چ کش!!ور دیگ!!ری در جه!!ان نمیتوانس!!ت ب!!رای پرداخ!!ت

بدهی های رو به رشد خود، به چاپ اسکناس خود کماکان ادام!!ه

دهد، مگ!!ر اینک!!ه ای!!ن ارز ب!!ه ط!!ور عم!ده در خ!!ارج از کش!!ور پخ!!ش

میشد.

هنگامی که چین فقیر و در ح!!ال توس!!عه، س!!اختن پایگ!!اه تولی!!دی

خود و افزایش تجارت خود با غرب را، ربع قرن پیش آغاز کرد، هم!!ه

اینها به لطف سرمایه های ایالت متحده امریکا ب!!ود. آنزم!!ان تع!!داد

اندکی تصور م!!ی کردن!!د ک!!ه روزی ب!!ه غ!!ول ص!!نعتی جه!!ان تب!!دیل

شود. چین در حال حاضر از نظر تولید صنعتی، پس انداز، تج!!ارت و

حتی تولید ناخالص داخلی، با احتساب توازن قدرت خرید، از ایالت

متحده پیشی گرفته  است.

... و جنگ های استراتژیک

ایالت متحده ممکن است هنوز قدرتمند باشد، اما درگیری تج!!اری

که توسط ترامپ به راه افتاده اس!!ت، نش!!ان م!ی ده!!د ک!!ه آمریک!!ا

م!!وقعیت جه!!انی برت!!ر خ!!ود را از دس!!ت داده اس!!ت. پی!!ش از ای!!ن،

ایالت متحده می توانست با این واقعیت که چین م!!الکیت معن!!وی

و اسرار تکنولوژی را شرط  سرمایه گذاری در کارخانجات کم هزینه

خود کرده، کنار بیاید. حال خطرات و ریسک بیشتر شده  و آنهم نه

تعرفه فولد خود ب!!هفقط در مورد تجارت. ترامپ برای معرفی اولین 

 اش!!اره  داش!!ت ک!!ه در دف!!اع از امنی!!ت مل!!ی ای!!الت۱۹۶۴ق!!انون 

متحده است. ما در حال حاض!!ر ب!!ه نقط!!ه ای رس!!یده ای!!م ک!!ه ی!!ک

جنگ تجاری، پیام آور یک جنگ س!!وق الجیش!!ی س!!ت. ای!!ن ص!!رفا

یک سناریوی ساده نیست.

بقیه در صفه بعد،.......

      سال  سال۲۰۰۲۰۰هنوز پس ازهنوز پس از

  شبح مارکس برفراز سرمایه داری  شبح مارکس برفراز سرمایه داری
کارل مارکس - فیلسوف سیاسی، ماتریالیست تاریخی، تحلیلگ!!ر اقتص!!ادی

جامعه سرمایه داری و جامعه طبقاتی آن؛ بالتر از همه، مبارز انقلب!!ی - در

  در تریر، آلمان متولد شد. برای هر کس!!ی ک!!ه ام!!روز ب!!رای۱۸۱۸ ماه مه ۵

پایان دادن به سرمایه داری مبارزه می کند، او منبع الهام بخش ب!!ا ارزش!!ى

ست. آثار مارکس ما را قادر ساخت تا به درک اساس!!ی از پوی!!ایی س!!رمایه

داری، جایگ!!اه آن در تاری!!خ تم!!دن ه!!ا و نی!!ز از زوال ت!!اریخی و جری!!ان مب!!ارزه

طبقاتی بیاموزیم . همانگونه که انگلس در کنار مزار دوست خود گفت،

مارکس قبل از هر چیز دیگر، یک انقلبی بود. مأموریت واقعی او در زندگی،

به این یا آن طریق، سرنگونی جامع!!ۀ س!!رمایه داری و نهاده!!ای دول!!تی ب!!ه

وجود آورنده آن، تاثیر و کم!!ک ب!!ه آزادی پرولتاری!!ای م!!درن در خ!!ود آگ!!اهی از

وض!!عیت و نیازه!!ایش و آگ!!اهی از ش!!رایط ره!!ایی خ!!ود - ای!!ن ک!!ار، زن!!دگی

واقعی او بود.

مارکس اولین کسی نبود که مبارزه بین طبقات را تشخیص داده باش!!د و ی!!ا

بی!!انگر چش!!م ان!!داز کمونیس!!م از انقلب س!!تمدیدگان علی!!ه  قدرتمن!!دان  و

ثروتمندان  که حاص!!ل دس!!ترنج  آنه!!ا را دزدی!!ده ان!!د ،باش!!د. ام!!ا زم!!انی ک!!ه

 منتشر شد، در حس و معن!!ای عمی!!ق۱۸۴۸مانیفست کمونیست در سال 

تر، انقلبی نیز بود. مبارزه دیرین برای ی!!ک ج!!امعه ب!!دون طبق!!ه را، از قلم!!رو

رویاه!!ای آرمانش!!!هر و قیامه!!ای ه!!زاران س!!!اله، ب!!ر ی!!ک پ!!ایه ت!!اریخی و

ماتریالیستی نشاند.

این روزها کامل مد شده که از مانیفست کمونیس!!ت ب!!ه عن!!وان ی!!ک قطع!!ه

درخشان از مارکس جوان، یعنی قبل از عوض ش!!دنش ب!!ه ی!!ک دگماتیس!!ت

در سالهای آتی، یاد شود. البته اینکه مارکس به پیش نویس انگلس سبک

الهام بخشی را داد، نمیشود منکر شد. با شروع جمله معروفش: ش!!!بحى

در اروپ!!ا در گش!!ت و گ!!ذار اس!!ت - ش!!بح کمونیس!!م.  تس!!لیم نش!!دنی و

س!!تیزگرایانه اعلم میکن!!د ک!!ه :  بگ!!ذار طبق!!ات ح!!اکمه در مقاب!!ل انقلب

کمونیستى بر خود بلرزند. پرولتارها در اين میان چیزى ج!!ز زنجی!!ر خ!!ود را از

دست نمیدهند. ول!!ى جه!!انى را بدس!!ت خواهن!!د آورد. مانیفس!!ت فراخ!!وان

گردهمایی طبقه کارگر بود. در مقطع زمانی که انقلب، رژی!!م ه!!ای ق!!دیمی

فئودالی را در اکثر اروپا تهدید میکرد، زمانیکه طبقه کارگر پیشاپیش، خود را

مستقل سازمان میداد، اما هنوز قادر به سرنگونی حک!!ومت س!!رمایه نب!!ود.

بهرحال مانیفست را نباید ن!!تیجه خ!!واب و خی!ال و اش!!تیاق ج!وانی م!!ارکس

قلمداد کرد.

 از زمان پیوستن به هگلی های جوان ب!!ه عن!!وان ی!!ک دانش!!جو در دانش!!گاه

برلین، م!ارکس ق!!درت فک!!ری قاب!!ل ت!!وجه خ!!ود را ب!!رای ب!!ه چ!الش کش!!یدن

نهادهای و ایده های موجود، از جمله م!!ذهب، فلس!!فه، تاری!!خ، سیاس!!ت و

خود مبنای اقتصادی ج!!امعه را، بک!!ار گرف!!ت.  هم!!ه اینه!!ا ب!!ر مبن!!ای رویک!!رد

ماتریالیسم تاریخی بود که او و انگلس کار خود را ب!!ا ب!!ه چ!!الش کش!!یدن  و

فراتر رفتن از هگلی های جوان، پایه گذاری کرده بودند. همانند تمام عقای!!د

انقلبی، ماتریالیس!!م ت!!اریخی ب!!دون مق!!دمه از هی!!چ بوج!!ود نیام!!ده و یکه!!و

ظاهر نشده بود، در اساس س!!اده و ب!!دون پیچی!!دگی س!!ت. (در واق!!ع ب!!رای

اکثر مارکسیست های آکادمیک، بیش از ح!د س!!اده اس!!ت). ب!!ا ای!!ن بین!!ش

آغاز میشودکه ...زندگی قبل از هر چی!!ز دیگ!!ری، درگی!!ر خ!!وردن و نوش!!یدن،

مس!!کن، لب!!اس و  چیزه!!ای متع!!دد دیگ!!ر می باش!!د. بن!!ابراین اولی!!ن کنش

تاریخی، تولید وسایل برآورده کردن این احتیاجات، یعن!!ی تولی!!د خ!!ود زن!!دگی

مادی می باشد... آنگاه تمام تاریخ بشر در بنیان متفاوتی نمایان میشود. به

ج!!ای اینک!!ه اعم!!ال « م!!ردان ب!!زرگ »، ق!!درت اعتق!!ادات م!!ذهبی ی!!ا عقاید

فلسفه به عنوان کلیدی در ش!!کل دادن جه!!ان، ترس!!یم ش!!وند، م!!ا متوجه

میشویم ک!!ه اس!!اس آن هم!!ه، ب!!ر مب!ارزه طبق!!اتی اس!!ت ک!!ه تولی!!د و توزی!!ع

. در پرتو این، تمدن های مختلفکنترل میکندنیازهای زندگی را چه کسی 

بقیه در صفه بعد،....... 



…..................... بقیه بیانیه اول ماه مه از صفحه اول 

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، فری!!اد فاتح!!انه  آمریک!!ا در

مورد « پایان تاریخ » و آغاز یک نظم جهانی جدید، هی!!چ مح!!دودیتی

را برای خ!!ود ق!!ائل نش!!د. ب!!ا ای!!ن ح!!ال، ای!!ن اوض!!اع ط!!ولی نکش!!ید.

شکست در افغانستان و عراق، با پیشروی چین هم!!راه ش!!د. خط!!ر

این وضعیت در این است که بین قدرت نظامی ایالت متحده و بقی!!ه

اختلف فاحشی وجود دارد. س!!ربازان آمریک!!ایی تقریب!!ا در هم!!ه ج!!ا

حض!!ور دارن!!د، نیروه!!ای دری!!ایی کن!!ترل خط!!وط کش!!تیرانی جه!!ان را

بدس!!ت دارن!!د و هزین!!ه ه!!ای دف!!اعی آن، ح!!تی از دو براب!!ر چی!!ن و

روسیه در کنار هم، بیشتر است. اگر رشد چین ادامه یابد و نفوذش

در آفریق!!ا و آس!!یا همچن!!ان مث!!ل گذش!!ته رش!!د کن!!د، ای!!الت متح!!ده

شاهد کاهش بیشتر قدرت خود خواهد بود.

فشار برای اقدامات نظامی پیشگیرانه، رو به رش!!د اس!!ت و انتص!!اب

اخیر بولتون و پومپو توسط ترامپ، امکان وقوع این اقدامات را بس!!یار

نزدیک تر ک!!رده اس!!ت. آنه!!ا از حم!ایت اندیش!!گاه های آمریک!!ایی ک!!ه

خواستار اقدام برای توقف چین میباشند، برخوردارن!!د. هم!!انطور ک!!ه

ما غالبا نوشته ایم، در طول تاریخ، جنگ های تج!!اری،  پی!!ش درآم!!د

جنگ های  مسلحانه بوده ان!!د. هی!!چ تض!!مینی وج!!ود ن!!دارد ک!!ه درد

جانکاه طولنی این بحران اقتصادی نیز  بدانجا ختم نشود.

تنها گزینه 

تنها نیرویی که می تواند این رون!!د را متوق!!ف کن!!د، اک!!ثریت جمعی!!ت

جهان، طبقه کارگر بین المللی ست. اگر چه طبقه کارگر برای ده!!ه

ه!!ای مت!!والی، در ح!!ال عق!!ب نش!!ینی ب!!وده و از بیک!!اری، ت!!ورم،

بازسازی صنعت و روش های جدید بهره برداری، رنج  برده، ک!!ارگران

مزدی، برای نظام سرمایه داری چه در جنگ و چ!!ه در ص!!لح ض!!رورت

بنیادی اند. نشانه ها حاکی از این است که پس از سردگمی ه!!ای

، طبق!!ه ک!!ارگر۱۹۹۰ و ۱۹۸۰ناشی از نابودی شغل ها در دهه های

میرود که دوباره خود را در یک ترکیب جدید طبقه بندی، پیدا ک!!رده و

به شرایط قدیمی تن در ندهد. کارگران مهاجر، کارگران اقتصاد جدید

و بخش های متخصص طبقه کار مزدی پرولتریزه ش!!ده  پیش!!ا پی!!ش

مبارزه را شروع کرده اند. فعل اینه!!ا فق!!ط علئم پراکن!!ده  هس!!تند و

هنوز یک پاس!!خ درخ!!ور و منظ!!م ب!!ه حملت!!ی س!!ختی ک!!ه م!!ا م!!دت

هاست از آن رنج می بریم، نیست، اما دست کم شروع شده اند.

حتی یک لحظه هم خیلی زود نیس!!ت.  سیس!!تم بیم!!ار اس!!ت. ن!!ه

تنها محرک سود سرمایه داری، محیط زیست کره خاکی را در زم!!ان

صلح تهدید میکند، بلکه راه حل های نژادپرستانه ناسیونالیست ها،

تهدید جنگ ه!!ایی س!!ت ک!!ه م!!ی توان!!د بش!!ر را ق!!رن ه!!ا ب!!ه عق!!ب

برگرداند، تازه اگر بتوان ماندگاری را متصور شد.

با این وجود، مبارزه علیه استثمار، ظلم و نژادپرستی تنه!!ا آغ!!از ک!!ار

است. اعتصاب، تحصن و تظاهرات می تواند موجب اعتماد به نف!!س

و نیز اندوختن تجربه و گرفتن امتیاز از کارفرمایان و ملك!!ان ش!!ود، ب!!ا

این حال اگر قرار اس!!ت ک!!ه م!!ا پ!!ا را فرات!!ر بگ!!ذاریم و در ه!!ر مب!!ارزه،

دوباره از ابتدا شروع نکنیم، این مبارزات پایه ئی نیاز به تمرکز و ی!!ک

 می!!ن۲۰۰  روز قب!!ل از ۴برنامه دارند. در ای!!ن روز اول م!!اه م!!ه، فق!!ط 

سالگرد تولد مارکس، ما کلم!!ات او را ب!!ه ی!!اد م!!ی آوری!!م ک!!ه  « ه!!ر

مبارزه طبقاتی یک مبارزه سیاسی است ».

در حالی که طبقه کارگر نیاز به ارگان های خ!!ود دارد ت!!ا تلش ه!!ای

خود را در سرتاسر قلمرو وسیع متمرکز کند، فعالیتی که ش!!وراها و

مجمع های کارگری در گذشته انجام داده ان!!د، همچنی!!ن ب!!رای ارائه

یک دیدگاه سیاسی طولنی مدت و آگاهانه ک!!ه مب!!ارزه را در جه!!ت

کمونیستی هدایت کند، ب!!ه بی!!ن المل!!ل و ح!!زب انترناسیونالیس!!تی

نیاز است. این حزب نه  دولت در حال انتظار است و ن!!ه قطع!!ا یک!!ی

دیگ!!ر از پ!!روژه ه!!ای پارلم!!انی ( آنط!!وریکه سوس!!یال دم!!وکرات ه!ا و

استالینیست ها در نظر دارند )، بلکه اب!!زار سیاس!!ی ض!!روری ب!!رای

متحد کردن و هدایت جنبش رهایی است که از مب!!ارزه طبق!!اتی ب!!ه

دس!!!ت م!!!ی آی!!!د. ای!!!ن حزب!!!ی اس!!!ت ک!!!ه گرای!!!ش کمونیس!!!ت

انترناسیونالیستی خود را بدان متعهد کرده تا برای یک جه!!ان ب!!دون

طبقات، بدون دولت، بدون استثمار و  مرزهای ملی ، ب!!دون قحط!!ی

و جنگ، که در آن  رشد آزاد هر فرد شرط رش!!د آزاد همگ!!ان باش!!د،

مبارزه کند.

گرایش کمونیست انترناسیونالیستی 

 ۲۰۱۸ اول ماه مه 

…...............بقیه مارکس از صفه اول

را میتوان درک نم!!ود ک!!ه چگ!!ونه ی!!ک طبق!!ه در ج!!امعه - اف!!رادی ک!!ه

نیازهای زندگی را با کارشان تولید م!!ی کنن!!د - از م!!الکیت ی!!ا کن!!ترل

زمی!!ن، م!!واد خ!!ام، اب!!زار ک!!ار و همچنی!!ن محص!!ول کارش!!ان، انک!!ار

میشوند. بمراتب کمتر از ی!!ک « ق!!رارداد اجتم!!اعی »، س!!لطه طبق!!ۀ

حاکم بر اساس قوانین، قواعد مذهبی، نی!!روی نظ!!امی - ب!!ه عب!!ارت

دیگر دولت - تقویت می شود.

تا کنون تمام تغییرات در دوران ه!!ای ت!!اریخی، نتیج!!ۀ مب!!ارزه ی ی!!ک

طبقه در حال رشد بوده است تا قدرت اقتصادی خ!!ود را ب!!ا اس!!تفاده

از کنترل تولید از طریق دولت، تقویت کند. ب!!ا ای!!ن ح!ال، در ارتب!!اط ب!!ا

پرولتاریا، طبقه کارگر که با کار مزدی که ب!!ا گس!!ترش س!!رمایه داری

رو به رشد است، امرار معاش میکند «  آنها چیزی از خود ندارند ک!!ه

بخواهند به آن تکیه ک!!رده و آن!!را تق!!ویت کنن!!د... هم!!ه جنب!!ش ه!!ای

قبلی تاریخی، جنبش اقلیت ها، یا ب!!ه نف!!ع اقلی!!ت ه!!ا ب!!وده اس!!ت.

جنب!!ش پرولتاری!!ا جنب!!ش خودآگ!!اه و مس!!تقل اک!!ثریت عظی!!م  و در

راستای منافع اک!!ثریت عظی!!م. »  تنه!!ا راه!!ی ک!!ه م!ا پرولتره!!ا م!ی

ت!!وانیم ح!!اکمیت ج!!امعه را ب!!ه دس!!ت گیری!!م، از بی!!ن ب!!ردن پ!!ایه

استثمارمان، یعنی سرمایه داری با سیستم کار مزدی اش- با ق!!!رار

دادن وسایل تولید در دست جامعه در کلی!!ت آن، ب!!ه ط!!وری ک!!ه ه!!ر

کس بتواند در تصمیم گیری در بهترین شکل رف!!ع نیازه!!ای انس!!انی

شرکت کند. در این فرایند، دولت، سلح تضمین سلطه یک طبقه بر

هر ک!!س دیگ!!ری، از بی!!ن م!!ی رود، بط!!وریکه ب!!ه ج!!ای ج!!امعه که!!ن

بورژوایی، با طبقات و خصومت طبق!!اتی اش، م!!ا ج!!امعه ای خ!!واهیم

داشت که در آن تکام!!ل آزادان!!ه ه!!ر ک!!س ش!!رط  آزادان!!ه ی همگ!!ان

است.

 ضرورت مبارزه سیاسی

در این خصوص، هیچ چیز اجتناب ناپذیر نیست. ماتریالیسم م!!ارکس

دور از یک اعتقاد دینی است.  درست است که مطالع!!ات اقتص!!ادی

بعدی، او را قادر کرد ک!!ه گرای!!ش درون!!ی س!!رمایه داری ب!!ه بح!!ران و

فروپاشی را توضیح دهد، اما مارکس هرگز به این نتیجه نرس!!ید ک!!ه

بحران اقتصادی سرمایه داری به خودی خود منجر به کمونیسم می

شود. برعکس، دقیقا به این دلی!!ل ک!!ه طبق!!ه ک!!ارگر ص!!احب دارای!!ی

نیست که با استفاده از آن  قدرت خود را در درون س!!رمایه داری بن!!ا

کند، مبارزه برای کمونیسم باید یک مبارزه سیاس!!ی آگاه!!انه باش!!د

ک!!ه در آن ک!!ارگران ب!!ه ط!!ور کل!!ی بتوانن!!د، در ورای کش!!مکش ه!!ای

روزانه خود با سرمایه، احتمال بنای یک دنیای متفاوت را ببینن!!د. ب!!ه

عب!!ارت دیگ!!ر، ب!!ار ای!!ن مس!!ئولیت، ب!!ر دوش کمونیس!!ت هاس!!ت،

کسانی که مزیت درک روش!!ن از جبه!!ه ن!!برد، ش!!رایط و نتای!!ج کل!!ی

جنبش پرولتاریا برای شکل گیری یک حزب سیاسی متمایز را دارند،

تا مبارزه را رهبری کند.

، ب!!ر روی۱۸۴۸این بدان معنا نیس!!ت ک!!ه برن!!امه کمونیس!!تی س!!ال 

سنگ حک  ش!!ده باش!!د. مارکسیس!!م چی!!زی ج!!ز روش ی!!ادگیری و

حفظ  تجارب تاریخی نیست که بتواند ی!!ک راهنم!!ای روش!!ن عمل!!ی

در پهنه گسترده تر جنبش طبقه کارگر باشد. مارکس بخش مهم!!ی

از زندگی خ!!ود را  وق!!ف بی!!ن المل!!ل اول ک!!رد ک!!ه اعض!!ای آن تص!!ریح

کردند:  « بنابرین  تسخیر قدرت سیاس!!ی، ب!!ه وظیف!!ه ب!!زرگ طبق!!ه

کارگر تبدیل شده است » . [ سخنرانی افتتاحی م!!ارکس در نوام!!بر

 ] هنگامی که پس از کمون پاریس بین المل!!ل اول فروپاش!!ید،۱۸۶۴

با تهمت زدن تاریخی، دلیل ای!!ن ام!!ر را ب!!ه « دولتگرای!!ی »  م!!ارکس

مرتبط دانستند  (برای آنارشیس!!ت ه!!ا نی!!از ب!!ه مب!!ارزه سیاس!!ی ب!!ا

تس!!خیر دول!!ت، یک!!ی ب!!ود.) هی!!چ حقیق!!تی در ای!!ن نهفت!!ه نیس!!ت.

همانطور که بین الملل در ابتدا پذیرفت:

کمون به طور خاص ثابت کرد که « طبقه کارگر نمی تواند به راحتی

ماشین دولتی آماده را بکار گیرد و از آن برای اهداف خ!!ود اس!!تفاده

کند». [جنگ داخلی در فرانسه؛ خطابه شورای عمومی انجمن بین

المللی کارگران، نوشته مارکس.]

این یکی از سنگ بناهای اولیه برنامه کمونیستی امروزی ست، اما

این تنها مس!!ئله نیس!!ت. در ح!!ال حاض!!ر، زم!!انی ک!!ه س!!رمايه داری

جهانی با بحران موج!!ودیت خ!!ود  م!واجه اس!!ت، زم!!انی ك!!ه س!!قوط

مالی بعدی در انتظار است؛ و پرولتاریا بیشتر و بیشتر از « بازار ک!!ار

» خارج می شود، زمانی که جنگ های تج!!اری در دس!!تور ک!!ار ق!!رار

گرفته اند و قتل عام در سوریه به صورت آشکارا به عنوان ی!!ک جن!!گ

جهانی نیابتی مطرح می شود ... به طور خلصه، زمانی ک!!ه طبق!!ه

کارگر جهانی باید بیشتر از همیش!!ه  ای!!ن موض!!وع را را ب!!ه رس!!میت

بشناسند ک!!ه تنه!!ا آنه!!ا قادرن!!د ک!!ه در براب!!ر بربری!!ت س!!رمایه داری،

ج!!!ایگزینی متم!!!دنانه ارائه دهن!!!د، ض!!!رورت ف!!!وری س!!!ازماندهی

سیاسی، که بتواند همیشه و هم!!ه ج!!ا من!!افع کل!!ی جنب!ش را م!د

نظ!!ر داش!!ته باش!!د، مهم!!ترین درس!!ی ک!!ه م!!ا ام!!روز م!!ی ت!!وانیم از

مارکس بیاموزیم،  « این حزب، دول!!ت   در انتظ!!ار نخواه!!د ب!!ود، بلک!!ه

یک قطب سیاسی برای جنبش گسترده طبقاتی ست ،که تنها از 

طریق سازمانها و کمون های جمعی که ایجاد م!!ی کن!!د، م!!ی توان!!د ی!!ک

جامعه جدید را بنا کند. » 

این یک امر حیاتی ست که مارکسیس!!ت ه!!ای ق!!رن بیس!!ت و یک!!م، ک!!ه

دروغ های قدیمی استالینیسم = کمونیسم  و یا اینکه م!!الکیت دول!!تی،

قدمیست به سوی کمونیسم، را رد کرده ان!!د، بای!!د آم!!اده ش!!وند ت!!ا پ!!ا را

فراتر از جنبه ویژه مارکسیسم خود بی!!رون بگذارن!!د و ب!!رای ک!!ار سیاس!!ی

فوری مورد نیاز در راستای شکل گیری حزب انقلبی بین المللی، دخالت

کنند. درک نزولی نرخ سود، ب!!ه رس!!میت ش!!ناختن اینک!!ه  فرات!!ر از وج!!ود

سلسله مراتب و نخبگان، یک طبقه حاکمه سرمایه دار و یک طبقه کارگر

وجود دارد؛ بررسی شرایط واقعی کار و زندگی کارگران روز م!!زد ام!!روزی؛

تش!!ویق ک!!ارگران ب!!رای مق!!اومت و س!!ازماندهی ب!!رای خ!!ود: هم!!ه اینه!!ا

بخشی از کار کمونیستی امروز هستند. م!!ا بای!!د نی!!از ب!!ه ایج!!اد س!!ازمان

سیاسی بین المللی که مسیر پیش!!روی پرولتاری!!ا را ب!!ه ط!!ور کل!!ی درک

می کند، کماکان به خودمان یادآور شویم

منتشر شد منتشر شد 
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 برای دریافت  نسخه پی اف دی این جزوه، به سایت زیر مراجعه  کنید

طفا برای اطلعات بیشتر راجع به سیاست هایل
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آنچه که ما خواهان آنیم :

یک جامعه جهانی که در آن تولید نه برای سود بلکه برای نیhhاز (و

بنابراین پایدار)، انجام شود، جایی که دولت، مرزهای ملی و پول

لغو شده باشد، جایی که قدرت جمعhhی از طریhق سhhازمان هhhای

طبقه کارگر مانند شوراهای کارگری اعمال شود. این بhhه معنhhای

حضور فعال و روزمره اکثریت در راسhhتای تحقhhق منhhافع عمhhومی

ست. تنهhا پhس از آن مhی تhhوان جهhhان را از پیآمhد هhای سhرمایه

داری یعنی فقر، گرسنگی، ستم و جنگ خلص کرد. جهhhانی کhhه

ما آن را کمونیسم مhی نhامیم، امhا ایhن دیhدگاه هیhچ ارتبhاطی بhا

سرمایه داری دولتی استالینیستی و شوروی سابق ندارد. برای

دستیابی به چنیhن جهhhانی، مhhا تلش میکنیhم   کhhه یhhک سhازمان

سیاسی پرولتری جهانی ایجاد کنیم : یک «حزب» برای خواست

دنیای بهتر: نه یک دولhت در انتظhار، بلکhه راهنمhای مبhارزه بhرای

یک دنیای جدید. ما به هیhچ وجhه ادعhا نمhی کنیhم کhه ایhن حhزب

باشیم، اما قصhد داریhم کhه یکhی از عناصhری باشhیم کhه بایhhد در

تشکیل آن گرد هم آیند. همانطور که طبقه کارگر بیشتر و بیشhhتر

با عhhواقب  سیسhتم سhرمایه داری در شhرف فروپاشhی، مhواجه

است، باید متحدانه به مقابله با قدرت سرمایه داری قد علم کند.

ما در حال رقhابت بhا سhhازمان هhای دیگhر نیسhتیم، امhا بhه دنبhال

اتحاد حول یhhک برنhhامه سیاسhی روشhن هسhhتیم کhhه بhhر روی آن

موافقت کرده باشیم تا مسیر سhرنگونی نظhhام سhhرمایه داری بhhا

اشhhتهای خhhونین امپریالیسhhتی اش را توسhhط  اکhhثریت جمعیhhت

جهان، استثمار شده گان این کره خاکی، فراهم کنیم.
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