
 

   ۲۰شماره 

اردیبهشت

۱۳۹۸   

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 

 بحران، جنگ و فاجعه زیست محیطی: بحران، جنگ و فاجعه زیست محیطی:

اجتماعی، ب ا اجتماعی،بجز انقل ب ا بجز انقل
  گزینه دیگری نیست!گزینه دیگری نیست!

، بش���ریت خ��ود را بط���ور فزاین���ده ای در م��وقعیت۲۰۱۹در س���ال 

خطرناکی ی��افته اس��ت. ع��واقب رک��ود اقتص��ادی جه��انی، ک��ه خ��ود

محصول بحران عمیق تر سودآوری ست، با خیزش ناسیونالیس��م،

نژاد پرستی و بیگانه ستیزی کامل مشهود است. این مس��ئله ب��ه

نوبه خود، نه تنها به افزایش جنگ های بی پایان در سراسر جهان

افزوده است، بلکه احتمال به درگیری های سراسری بیشتری نیز

منجر خواهد شد. در جست و جوی سودآوری و ن��ه چن��دان ن��امربوط

به جنگ های فعلی، بلیای زیست محیطی، دامن میلیون ها نف��ر

را در سراسر جهان گرفته است. اگ��ر س��رمایه داری ب��ه ح��ال خ��ود

گذاشته شود، وجود تنها زیس��تگاه بش��ریت، ب��ه نح��وی از انح��ا در

مخاطره خواهد بود.

 بحران اقتصادی

 همچن�ان تح��ت ت��أثیر عوام�ل مش�ابهی س��ت ک��ه ده۲۰۱۹دنی��ای 

سال پیش به بدترین بحران مالی سالهای پس از جنگ منجر شد.

در آن مقطع م�ا ش�رح دادی��م ک�ه چگ�ونه انفج�ار حب�اب س��وداگری،

آغازگر بحران م��الی مؤسس��ات اعتب��اری آمریک��ا ش��د و س��پس ب��ه

سمت فروپاشی بازارهای مالی جهانی حرک��ت ک��رد. ب��ا ای��ن ح��ال

منشاء این بحران در حوزه مالی که تنها شعبه ای از آنست، نبوده

بلکه ریشه در اقتصاد واقعی دارد.

علیرغم افزایش تولید، رونق و رکود، و علیرغم انتقال بخش بس��یار

بزرگی از تولی��د ب�ه اقتص�ادهای ب�ا ن�رخ پ��ایین دس��تمزد، س�ودآوری

سرمایه گذاری ه�ا در پیش��رفته تری��ن بخ��ش ه�ای س��رمایه داری،

ط�ی ده�ه ه�ا ک�اهش ی�افته اس��ت. در ن��تیجه، س��رمایه ه�ا ب��رای

کسب سود آسان هر چه بیشتر، اقتصاد   « واقعی» - بخشی ک��ه

کالها و خدمات را تولید و ارزش جدیدی را از طریق استثمار نیروی

کار ایجاد می کند - کنار گذاشته و سودآوری آسان را در سوداگری

دنبال می کنند. به عبارت دیگر، جائیکه سود حاصل از س��وداگری،

جایگزین سود از دست رفته در بخ��ش تولی�د میش�ود. ام�ا ای��ن ام��ر

صرفا توانسته که به کاهش تولید« واقعی» کمک کند که منجر ب��ه

رشد سرمایه های ساختگی و یا ابزارهای مالی شده که خ��ود در

واقع به چی��زی ج��ز ب��دهی ب��ر اس��اس گش��ایش اعتب��ارات س��هل و

آسان، متکی نیست. در ن��تیجه اقتص��اد، در اقی��انوس ب��دهی ه�ای

دولتی، بدهی ش��رکت ه�ای خصوص�ی و ح�تی ب�دهی خانواده ه�ا

غرق شده است. هنگامی که نرخ بهره کمی افزایش یافت، حباب

با تمامی پیامدهای جهانی که همگان شاهد آن بودند، ترکید. این

انفجار نه تنها به دستگاههای مالی ضربه زد - بانک هایی که باید

با ه��ر هزین��ه ای نج��ات م�ی یافتن�د (بیش��تر از آن ب��زرگ بودن��د ک��ه

ورشکست شوند)؛ همچنین اثر سنگینی بر تولید ش��کننده ک��ه در

آغ��از خ��ود آن��را بوج��ود آورده ب��ود، گذاش��ت و ب��اعث ک��اهش ن��رخ

دستمزد و استثمار بیشتر پرولتاریای بین المللی شد.

امروز، وضعیت نه تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است. بین

 بدهی های جهانی (دول��تی، ش��رکتی،۲۰۰۹ تا ۲۰۰۰سال های 

 تریلی��ون دلر افزای��ش ی��افت. ای��ن رق��م ت��ا۱۰۹ ب��ه ۵۷شخص��ی) از 

 تریلی��ون دلر رس��ید. ای��ن افزای��ش، ب��ی۲۴۷ ب��ه رق��م  ۲۰۱۸ژوئیه 

وفق��ه ادام��ه داش��ته و در س��ه م��اهه اول س��ال ج��اری، ش��اهد

فشارهای بیشتری بوده است. در واقع امر، مقدار تولیدات صنعتی

 )JP Morganجهان (ک��ه توس��ط اقتص��اددانان ج��ی پ��ی مورگ��ان ( 

اندازه گیری شده است) کاهش یافته است. این روند برای تجارت

جهانی هم به همین منوال بوده است. س��ود ش��رکت ه��ا، اص��لی

ترین عامل سرمایه گذاری، در بعضی از ثروتمندترین اقتص��ادها نی��ز

کاهش یافته است. اخیرا چین اعلم ک��رده اس��ت ک��ه در ده س��ال

قبل، شاهد بزرگترین افت سرمایه گذاری در ص��نعت ب��وده، در م��اه

% اف��ت ثب��ت ش��ده۱۴های ژانویه و ف��وریه نس��بت ب��ه س��ال قب��ل  

است. پس از بیش از ی��ک ده��ه از فراه��م ک��ردن تس��هیل کم��ی و

بکارگیری تمامی ترفندهای ممکن توسط دولته��ا ب��رای تزری��ق پ��ول

به سیستم، اقتصاد ب��ه ط��ور اساس��ی تغیی��ر نک��رده اس��ت. طب��ق

 درصد از شرکت های جه���ان «۲۰اعلم بانک بین المللی، حداقل 

زامبی » (یعنی فاقد درآمد کافی برای پرداخت بدهی ه��ای خ��ود)

  پیش بینی های۲۰۱۹هستند. صندوق بین المللی پول در آوریل 

از و  داد  کاهش  جهانی  اقتصاد  رشد  برای  را  خود  آینده  سال  دو 

دولت ها خواست تا بدهی های خود را کاهش داده و بودجه شان

داشته جا  چرخش  برای  بد،  روزهای  رجعت  در  تا  کنند  موازنه  را 

باشند ( گوئی که این روزها، « روزهای خوشی » ان��د !). ب��ه ط��ور

خلصه، سیستم هنوز هم با مشکلتی مشابه با ده س��ال پی��ش

روبرو است. تفاوت در اینجاست که آنه��ا ق��ادر نیس��تند ک��ه هنگ��ام

سقوط بازارهای سهام که بسیاری ( و نه فقط منتقدانی مثل ما )

آنرا امر اجتناب ناپذیر بعدی می بینند، همان ترفندها را برای نجات

سیستم، دوباره بکار گیرند.

« راه حل » سرمایه داری؟

در حال حاضر تنها راهی ک��ه س��رمایه م��ی توان��د در کوت��اه م��دت از

بحران اقتصادی و مالی خ��ارج ش��ود، از طری��ق ک��اهش ارزش پ��ول،

سوداگری، مالیات بر واردات، اس��تثمار ش��دید نی��روی ک��ار و از بی��ن

ب��ردن امکان��ات رف��اهی س��ت. بن��ابراین رق��ابت در تم��ام س��طوح -

تولیدی و ص��نعتی، تج��اری، پ��ولی و اس��تراتژیک - در ح��ال افزای��ش

است، اما به دلی��ل ناک��امی در ح��ل مش��کلت اقتص��ادی، بیش��تر و

بیش��تر ب�ه مق��ابله نظ�امی رو آورده م�ی ش��ود. در تجزی��ه و تحلی��ل

نهایی تنها تخریب قابل توجهی از ارزش سرمایه می توان��د بح��ران

سودآوری سرمایه را حل کند. تص��ادفی نب��ود ک��ه در جن��گ جه��انی

دوم، ای��ن بخ��ش ه��ای تولی��دی بودن��د ک��ه بیش��تر وی��ران ش��دند و

ویرانی این سرمایه بود که پایه ای برای بهبود اقتصاد پس از جن��گ

شد.

ع�واقب ای��ن ام��ر ب��رای بس�یاری در سراس��ر جه�ان، ش��رایط ح�اد و

دشوار کنونی ست. در کنار این نظام، دولت ها ی�ا دچ�ار  مش�کلند

(سومالی، مالی، کنگو و غیره) و یا ب��ا وج��ود جن��گ ه��ای داخل��ی،

درحال فرو پاشی (مانند یمن، لیبی و سوریه). در سوریه مجموعه

ای از اپیزودها، باعث ویرانی کل کش�ور ب�ا دو میلی�ون نف��ر کش�ته،

بیش از چهار میلیون پناهنده و جابجائی بیش از نیم��ی از جمعی��ت

در داخل کشور شد. ترکیه، روسیه، ایران و مح��ور ش��یعیان در ی��ک

طرف، ایالت متحده، اسرائیل و محور سنی در سوی دیگر. هر یک

بدنبال من��افع خ��ود، و در وس��ط ه��م، مل��ی گرای��ان مختل��ف ک��رد ب��ا

تبدیل شدن به ابزار نظامی یک امپریالیس��م، ه�دف حمل�ه دیگ��ران

ق��رار گرفت��ه ان��د، ه��ر چن��د ک��ه بخش��ی از هم��ان ائتلف ه��م ب��وده

باشند. این امر صرفا  ساخته و پرداخته ذهنی نخواهد ب��ود ک��ه اگ��ر

تصور کنیم که در ن��تیجه افزای��ش ن��رخ به��ره، س��قوط م��الی بع��دی،

منجر به یک وضعیت اقتصادی حتی بدتری در همه جهان شود و با

خود خطر جن��گ هم�ه ج�انبه ت�ری را از طری��ق تش�دید جن��گ ه�ای

فعلی یا گسترش جنگ های جدید، به ارمغان بیاورد.

جهان در لبه پرتگاه 

اما وقوع یک جن�گ جه�انی دیگ�ر، تنه�ا تهدی�دی نیس�ت ک�ه ادام��ه

حیات سرمایه داری برای بشریت مهیا کرده است. گرم شدن ک��ره

زمین، که در دراز مدت تهدیدی برای زندگی در ک��ره خ��اکی س��ت،

تنها بخشی از تخریب کلی زیست محیطی این س��یاره اس��ت ک��ه

توجه افکار عمومی را جلب کرده است. این تخریب ناشی از 

بقیه در صفه بعد،.......

کمونیستهای انترناسیونالیست مخالف هر جنگی هستند که طبقه سرمایه

دار و دولت هایشان برای دفاع از من�افع خودخواه�انه خ�ود ایج��اد م�ی کنن�د.

ای��ن موض��ع جدی��دی نیس��ت ام��ا میراث��ی س��ت از نس��ل ه��ای گذش��ته، ک��ه

آلترناتیو  « جنگ یا انقلب » انتخابی بود که باید به طور صریح و پیگی�ر اتخ��اذ

میکردند.

 سال پیش کمونیستها گرد هم جمع شدند تا بین المل��ل کمونیس��ت را۱۰۰

تأسیس کنن�د. کنگ�ره، هم�ه کس�انی را ک�ه از م�وج انقلب ک�ارگری حم�ایت

کرده بودند دورهم جمع کرد. موجی که جنگ جهانی اول را به پایان رس��انده

ب��ود. م��ا اینج��ا مای��ل هس��تیم ک��ه س��خنان ب��وریس رینش��تین از ح��زب ک��ارگر

« ... در قرن م33ا هی33چ جنگ33یسوسیالیست ایالت متحده را بازگو کنیم:  

وجود نخواهد داشت که ریشه آن در رقابت سرمایه داری نباشد ...

پرولتاریا نه تنها وظیفه ندارد، بلکه ح33ق حم33ایت از حک33ومت خ33ود را

حتی در جنگ های به اصطلح دفاعی را نی33ز ن33دارد. تنه33ا ی33ک جن33گ

وج33ود دارد ک33ه پرولتاری33ا وظیف33ه دارد ک33ه از آن پش33تیبانی کن33د و آن

تخاصم اجتماعی، انقلب اجتماعی ست. »

 ) در پاس���خ ب���هCWOبی���انیه زی���ر توس���ط س���ازمان ک���ارگران کمونیس���ت ( 

درخواست جلسه « هیچ جنگی مگر جن��گ طبق��اتی » ک��ه در ژان��ویه توس��ط

) برگ��زارACGسازمان ک��ارگران کمونیس�ت  و گ�روه آنارشیس��ت کمونیس�ت (

شد، نوشته شده است. پس از بح�ث در م�ورد وض�عیت و نح�وه ش�کل دادن

یک راهکار عملی، جلسه توافق کرد تا بیانیه ای تهیه شود تا سازمان ه��ای

شرکت کننده  بتوانند در مطبوعات خود از آن پشتیبانی و آن��را منتش��ر کنن��د.

 محول شد ک��ه م��ا اینج��ا ارائه م��ی دهی��م.CWOوظیفه تهیه پیش نویس به 

بیانیه نیاز به توضیح ندارد، از رویکرد مشابهی استفاده ش��ده ک��ه رفق��ای م�ا

 سال پیش اتخاذ کردند.  ۱۰۰

)NWBCWهیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی (

سرمايه داری در سرتاسر جهان، در ورط�ه ی��ک بح��ران عمی��ق، م�ا را بس�وی

  جن�گ منطق�ه ای وج�ود۶۰یک جنگ تمام عیار می کشاند. امروزه بی�ش از 

دارد. در هر یک از این جنگها، همزمان با کوشش گانگس��ترهای مختلف��ی از

کارفرمایان برای کنترل آنها، زندگی خواهران و برادران ه��م طبق��اتی م��ان ب��ه

فنا میرود. اکثر ای��ن جنگه��ا بی��ن عوام��ل ق��درت ه��ای کلی��دی امپریالیس��تی و

جنگ های نیابتی اند که همراه با جنگ های تجاری، طليه دار ی��ک درگی��ری

گس��ترده جه��انی م��ی باش��ند. مح��رک ای��ن جنگه��ا، ک��ارکرد خ��ود ای��ن نظ��ام

سرمایه داری ست. این جنگها نتیجۀ سیاست های چند رهبر دی��وانه ی��ا ب��د

سرمایه داری نیس�ت ک�ه تنه�ا س�رنگونی نظ�ام س�رمایه داری م�ی توان�د از

وقوع این جنگها جلوگیری کند. گزینه واقعی که ما با آن روبرو هستیم، جنگ

یا انقلب است.

) س��رنگونیNWBCWه��دف طرف��داران هی��چ جنگ��ی، مگ��ر جن��گ طبق��اتی (

انقلبی سرمایه داری توسط طبقه کارگر و ایجاد یک سیستم جدید جه��انی

تولید میباشد. ما طرفدار یک سیستم مبتن��ی ب��ر م��الکیت اش��تراکی ک��ه ب��ه

طور مستقیم نیازهای همگان را برآورده می کند، میباشیم. ای��ن ام��ر توس��ط

طبقه کارگر از طریق برپایی یک سیستم جهانی ش�وراهای ک��ارگری بش�کل

دموکراتیک، کن�ترل خواه�د ش�د. تولی�د ب�رای س�ود، سیس�تم دول���ت-ملت و

مرزهای کشوری حذف خواهند شد. فرايند تخريب زيست محیط��ی س�رمايه

داری اين سیاره، معکوس خواهد شد و بشریت ق��ادر ب��ه برن��امه ري��زی ب��رای

توسعه پايدار خواهد بود.

برای رسیدن به این هدف، ما باید خود را در مقیاس جهانی سازمان دهیم و

درک لزم از نیاز به ایجاد یک جامعه جدید و آگاهی از نحوه دس��تیابی ب��ه آن

را گسترش دهیم. برای تحقق این امر، طبق�ه ک�ارگر بای�د خ�ود ی�ک س�ازمان

سیاسی انقلبیون را ایجاد کند.

بقیه در صفه بعد،....... 



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

کارکرد سیستم سرمایه داری ست، که نتیجه آن، تقاضای پیوس��ته

و ب��ی رح��م ب��رای س��ود و ک��اهش هزین��ه ه��ای تولی��دی س��ت. نی��از

سیستم به رشد بی حد و حصر و بی فایده، با منابع مح��دود زمی��ن

در تناقض است. تحت نظم سرمايه داری، طبیعت منبعي س��ت ک��ه

از يک سو بیرحمانه مورد س��وء اس��تفاده ق��رار م��ی گی��رد و از ط��رف

ديگر بعنوان دفنگاه زباله، فقط مقدار محدودی از زباله های سمی را

می تواند به طور نامحدود در خود جای دهد.

فعالن محیط زیست در انتشار عواقب ناشی از گرم��ایش جه��انی و

تخریب محیط زیست (صفحات یخی قطب شمال، ذوب تاندرا، جنگل

زدایی، آلودگی اقیانوسها و غیره) بسیار خوب عم��ل ک��رده ان��د، ام��ا

نمی توانند راه حلی ارائه دهند. این به این دلیل است که آنها علت

اص��لی مش��کل را ک��ه خ��ود نظ��ام س��رمایه داری س��ت، ب��ه چ��الش

نمیگیرند. سرمایه داری فقط زمانی که مشکلت زیست محیطی بر

روی سود اثر گذاشت، آنها را جدی خواهد گرفت، اما آن زمان، برای

آنکه در مورد آن ک��اری انج��ام دهی��م، دیگ��ر خیل��ی دی��ر خواه��د ب��ود.

بس����یاری از « پیش����نهادات س����بز »، ص����رفا « راه ح����ل ه����ای »

کاپیتالیس��تی طبق��ه متوس��ط ان��د. بعض��ی از ای��ن ط��رح ه��ا، فق��ط

فریبکاری های تجاری اند، مثل مبادله کرب��ن. بقی��ه ط��رح ه��ا بخ��اطر

اعمال مالیات سبز، فشار سختی روی طبقه کارگر و فقیرترین قشر

جامعه میگذارد. با گفتن مداوم آنچه « ما » باید انج��ام دهی��م (انگ��ار

ک��ه ک��ارگران مس��ئول س��وء رفتاره��ای سیس��تم هس��تند) و نادی��ده

گرفتن شکاف طبق��اتی در ج��امعه، راه ح��ل ف��ردی را ب��ه عن��وان ی��ک

انتخاب مطرح می کنند، مسئله ای که تنها می تواند ب��ا هم��اهنگی

و اقدام جهانی حل ش��ود. س��رمایه داری گرفت��ار در بح��ران، ک��ه ه��ر

دولت و شرکتی، مدام در پی کسب درآمد، به هر وسیله ای آویزان

میشوند، قادر نیستند که هزینه کاهش انتشار گازه��ای گلخ��انه ای

را بعهده بگیرند. زمان به تندی میگذرد، اما هیچ گزینه دیگ��ری وج��ود

ندارد. کل سیستم تولید مبتنی بر کار مزدی و سرمایه، باید ب��ا ی��ک

سیستم پایداری جایگزین شود که تولید نه ب��رای س��ود بلک��ه ب��رای

نیازهای انسانی انجام می شود.

گزینه دیگری وجود دارد - مبارزه طبقاتی 

از هر زاویه ای که نگاه کنیم، تناقضات نظام س��رمایه داری، ن��ه تنه��ا

زندگی روزمره بسیاری از جمعیت جهان را تهدید می کند بلک��ه ای��ن

تهدید آینده بشریت را نیز در بر می گیرد. کافی س��ت ک��ه ب��ه آنچ��ه

بعد از آخرین بحران، اتفاق افتاده نگ��اه کنی��م. ط��رح نج��ات بان��ک ه��ا

ب��رای حف��ظ سیس��تم، فق��ط س��بب تجم��ع ث��روت در دس��تان تع��داد

معدودی شده است. تع��داد میلیاردره��ا پ��س از س��قوط م��الی ده��ه

، به ان��دازه۲۰۱۸ نفر در سال ۲۶پیش، تقریبا دوبرابر شده، بطوریکه 

 میلیارد نف��ر ک��ه نیم��ی از فقیرتری��ن انس��ان ه��ا را تش��کیل م��ی۳/۸

دهند، ثروت دارند. شکاف طبقاتی هر روز گسترده تر می ش���ود. در

حالیکه تسهیل کمی و غی��ره مختص��را توانس��ته ج��انی در رگ ه��ای

سیستم بدمد، با این حال، این امر صرفا بحران را به تعویق ان��داخته

است. این یک راه حل نیست و تازه آنهم صرفا با حمله به معیش��ت

کارگران جهان ممکن شده است. ریاضت اقتصادی به معن��ای حمل��ه

مستقیم به سطح دستمزدها ( که علی رغم وجود ق��وانین ح��داقل

حق��وق و دس��تمزد، ب��ه ط��ور کل��ی همچن��ان در ح��ال اف��ت اس��ت )،

سخت تر و مخاطره آمیز شدن کار، کاهش خدمات رفاهی و کاهش

خ��دمات حی��اتی مانن��د آم��وزش، بهداش��ت و مراقب��ت از س��المندان

میباشد.

پاسخ، آنطوریکه اص��لح طلب��ان ادع��ا م��ی کنن��د، ی��ک س��رمایه داری

« عادلنه تر » با افزایش« مالیات بر ثروتمندان » نیست. اس��تثمار و

ظلم و س��تم، ب��ر س��ر ج��ای خ��ود ب��اقی خواهن��د مان��د. چی��زی بن��ام

سرمایه داری بهتر وجود ندارد. در واقع تم��ام علئم ام��روزی نش��انگر

اینست که سرمایه داری بدتر نیز خواهد شد.

در همه جا قربانی، طبقه کارگر میباشد. ام��ا ت��ا کن��ون پاس��خ طبق��ه

کارگر را در سراسر جهان خاموش ک��رده ان��د. ب��رای ای��ن ام��ر، دلی��ل

پیچیده ای وجود دارد. بازسازی وسیع تولید، با نقل مک��ان ص��نعت از

قلمرو کشور های متروپل به کشور های پیرام��ونی ب��ا س��طح پ��ایین

دستمزد، طبقه کارگر را به مدت چن��دین ده��ه متلط��م ک��رد. ام��روزه

خیلی ها، از عواقب حتی بدتر شدن ش��رایط دش��وار فعل��ی واهم��ه

دارند و این، شرایط را برای کسانی که آماده مبارزه ان��د ت��ا مق��اومت

جمعی را سازمان دهند، دشوار کرده است. حتی بدتر از آن، ت��اخت

و تازهای ایدئولوژی های مختلف ناسیونالیس��تی، بیگ��انه س��تیزی و

تبلیغات « هویتی »، به ح��س وج��ودی طبق��ه ک��ارگر ص��دمه زده و از

این رو، قدرت جمع��ی آن را تض��عیف ک��رده اس��ت. وقی��ح ت��ر از هم��ه،

منحرف کردن خشم برخی از قربانیان بحران، از تبهکار واقعی یعن��ی

نظام سرمایه داری، بسوی « دیگران» است. مهاجران که به خ��اطر

وجود جنگ، زوال زيس��ت محیط��ي و فق��ری ک��ه خ��ود ای��ن سیس��تم

تولید کرده، راهی کشورهای متروپل شده اند، اگر سالم ب��ه مقص��د

برسند، تازه با نژادپرستی رسمی هماهن��گ ش��ده و تبعی��ض روب��رو

میشوند.

با همه این احوال، آخرین امی��د بش��ریت، طبق��ه ک��ارگر بی��ن الملل��ی

ست. بعنوان یک طبق��ه تولی��د کنن��ده جمع��ی، ک��ه درحقیق��ت تولی��د

ث��روت واقع��ی جه��ان، حاص��ل ک��ار اوس��ت، ب��القوه ق��ادر اس��ت ک��ه

سیستم را در مسیر خود متوقف کند. افزون بر آن، در مبارزه جمعی

خود علیه پلیدی نظام، نه تنها می تواند ارگان ه��ای اعتص��ابی خ��ود

را سازمان دهد، بلکه میتواند اس��اس س��ازمان ج��امعه جدی��د را نی��ز

بسازد (مجمع های کارگری می توانند ش��وراهای ک��ارگری و کمیت��ه

های اعتصاب می توانند کمیته های کارخانه شوند). اگ��ر چ��ه ب��رای

تحقق این امر هنوز راه درازی مانده، اما خوش بینی هم، ب��ی دلی��ل

نیست.

اعتصاب غیر رسمی در مکیالدوراس مکزیک، مبارزه طبقاتی مداوم،

همراه با فراخوان برای شوراهای کارگری در سراسر ای��ران و دری��ای

 اعتص��اب در دو م��اه اول۴۰۰ناآرامی های ص��نعتی در چی��ن ( وج��ود 

امسال به طور رسمی پ��ذیرفته ش��ده ان��د)، هم��ه و هم��ه نش��ان از

برآمد مقاومت طبقاتی ست. کم ک��م بش��کل جنین��ی، طبق��ه ک��ارگر

جهانی، مخالفت آنتاگونیستی خود را با نظام س��رمایه داری آش��کار

میس��ازد. ب��ه هم��ان ان��دازه، پی��دایش تمای��ل بس��وی اقلی��ت ه��ای

کمونیست در میان نسل جدید مایه امیدواری ست. آنه��ا حم��ایت از

هر ط��رف درگی��ر در جن��گ ه��ای امپریالیس��تی را ک��ه در اط��راف ای��ن

سیاره اتفاق می افتد رد می کنند؛ آنها رفرمیسم را رد می کنن���د و

این ایده که اتح��اد جم��اهیر ش��وروی روز و روزگ��اری سوسیالیس��تی

بوده و یا اینکه گویا امروزه کشور سوسیالیستی در جهان وجود دارد

را نیز، رد میکنند. این نیز مهم است زیرا طبقه کارگر برای ایجاد ی��ک

جامعه جدید، نه تنها نیاز به سازمان ذکر شده در بال  را دارد، بلک���ه

به سلح سیاسی ب��رای ادغ��ام برن��امه ای اقلی��ت کمونیس��ت درون

طبق��ه ک��ارگر و ره��بری مب��ارزه ب��ر علی��ه س��رمایه داری و تم��امی

« سوسیالیست های » دروغین، و راه حل هایی که توس��ط اح��زاب

سرمایه داری چپ (از مائوئیس��ت ه��ا و استالینیس��ت ه��ا گرفت��ه ت��ا

تروتسکیست ها و سوسیال دموکرات ها) ارائه میشوند، نیاز دارد.

بسیاری از کمونیست ها قب��ول دارن��د ک��ه طبق��ه ک��ارگر نیازمن��د ی��ک

سازمان جدید بین الملل��ی س��ت ت��ا دی��دگاه سیاس��ی بلن��د م��دت و

آگاهانه آن مبارزه را در جهت کمونیستی هدایت کن��د. ای��ن س��ازمان

سیاسی، دولت   در حال انتظار نیس��ت و قطع��ا یک��ی دیگ��ر از پ��روژه

های پارلمانی ( آنطوریکه سوسیال دموکرات ها و استالینیست ه���ا

میخواهند) نیست، بلکه یک ابزار سیاسی ضروری برای متحد کردن

و هدایت جنب��ش ب��رای ره��ایی اک��ثریت عظیم��ی اس��ت ک��ه از درون

مب�����ارزه طبق�����اتی پدي�����دار میش�����وند. گرای�����ش کمونیس�����ت

انترناسیونالیس���تی، خ���ود را ب���رای ش���کل گی���ری چنی���ن س���ازمان

سیاسی بین المللی، متعهد ک��رده ت��ا بخش��ی از مب��ارزه ب��رای ی��ک

جهان بدون طبقات یا دولت، بدون استثمار یا مرزها، ب��دون ف��اجعه و

جنگ، باش��د ک��ه در آن رش��د آزاد ه��ر ف��رد ش��رط رش��د آزاد همگ��ان

است.

، ب��ا آن رو بروس��ت، عری��ان ت��ر و۲۰۱۹انتخابی که بشریت در س��ال 

آشکار تر میشود. یا سرمایه داری به جنگ امپریالیس��تی و انق��راض

محیط زیست منتهی میشود و یا یک جامعه جدی��د ب��ر اس��اس اص��ل

« از هرکس به اندازه توان��اییش و ب��ه ه��ر ک��س ب��ه ان��دازه نی��ازش »

شکل میگیرد. گزینه یا سقوط اجتماعی ست یا سوسیالیسم.

۲۰۱۹۲۰۱۹بیانیه اول ماه مه  گرایش کمونیست انترناسیونالیستی بیانیه اول ماه مه  گرایش کمونیست انترناسیونالیستی 

حزب کمونیست انترناسیونالیستی (نبرد کمونیستی) [ایتالیا]حزب کمونیست انترناسیونالیستی (نبرد کمونیستی) [ایتالیا]

سازمان کارگران کمونیست [انگلستان]سازمان کارگران کمونیست [انگلستان]

گروه سوسیالیست انترناسیونالیست (آلمان)گروه سوسیالیست انترناسیونالیست (آلمان)

گروه کارگران انترناسیونالیست [ایالت متحده آمریکا]گروه کارگران انترناسیونالیست [ایالت متحده آمریکا]

بیانیه را جریان های زیر نیز امضاء کرده اند بیانیه را جریان های زیر نیز امضاء کرده اند 

KlasbataloKlasbatalo[کانادا] [کانادا] 

کمونیست های انترناسیونالیست اقیانوسیه [استرالیا / نیوزیلند]کمونیست های انترناسیونالیست اقیانوسیه [استرالیا / نیوزیلند]

کمونیست انترناسیونالیست لس آنجلس [ایالت متحده آمریکا]کمونیست انترناسیونالیست لس آنجلس [ایالت متحده آمریکا]
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 روسیه۱۹۱۷انقلب اکتبر 

 برای دریافت  نسخه پی اف دی این جزوه، به سایت روبرو مراجعه  کنید

................ بقیه هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی از صفحه اول 

برای شروع، ضروریست که در جهت دفاع از منافع خود گام برداری��م و ب��ه

برنامه های طبقه حاکمه، از جمله حمایت از جنگ ها، نه بگوییم. تم��امی

این جنگها در راستای منافع بخشهای مختل��ف س��رمایه ب��وده و جنگه��ای

امپریالیستی اند. هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی، بر اساس منافع طبقه

کارگر مخالف این جنگهاس��ت، مخ��الفت م��ا ص��رفا ب��ا ی��ک بخ��ش از طبق��ه

حاکمه نبوده، بلکه علیه ک��ل سیس��تم فاس��دی س��ت ک��ه س��بب م��رگ،

تخریب و بدبختی کارگران جهان بصورت تدریجی با فقر، بیم��اری و ف��اجعه

و یا با آهنگ سریع تر جنگ میشود.

کارگران میهن ندارن��د! جنگه��ای ب��ه اص��طلح « ره��ائی بخ��ش مل��ی » ی��ا

«  ضد امپریالیستی »، جنگ های امپریالیستی در زیر نقاب اند.! ما هیچ

جبهه مشترکی با هیچ یک از عروس��ک ه��ای کارفرمای��ان چ��پ س��رمایه،

مانند احزاب پارلم��انی و اتح��ادیه ه��ای ک��ارگری و همپ��الکی هایش��ون در

باتلق شبه انقلبی، ایج��اد نم��ی کنی��م. آنه��ا هم��ه در خ��دمت سیس��تم

کارفرمایان بوده و چه در صلح و چه در جنگ، از آنها پشتیبانی می کنند.

هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی!

پیش بسوی مبارزه طبقاتی بعنوان پاس��خ م��ا ب��ه جن��گ طلب��ان ب��ورژوایی و

ریاضت اقتصادی !

هیچ جنگی، مگ��ر جن��گ طبق��اتی، س��ازمان   گ��روه ه��ا و افرادیس��ت ک��ه از

مواضع سیاس��ی ب��ال حم��ایت م��ی کنن��د. م��ا از دیگ��ران ک��ه از ای��ن مواض��ع

پشتیبانی می کنند دعوت م��ی کنی��م ت��ا ب��رای کم��ک ب��ه تروی��ج و تبلی��غ  و

مداخله در مبارزه طبقاتی به «  هیچ جنگی مگر جنگ طبقاتی » بپیوندند.

برای پیوستن به سازمان، بحث بیشتر در این مورد، قرار گرفتن در  لیس���ت

مکاتباتی، یا برای دریافت اطلعات بیشتر در مورد نحوه تشکیل گ��روه هی��چ

جنگی، مگر جنگ طبقاتی با :

Communist Workers' Organisation

email: uk@leftcom.org, website: leftcom.org

و یا 

Anarchist Communist Group

email: info@anarchistcommunism.or

website: anarchistcommunism.org

تماس بگیرید.تماس بگیرید.

منتشر شد منتشر شد 

معرفی سیاست های  گرایش   کمونیست   انترناسیونالیستی معرفی سیاست های  گرایش   کمونیست   انترناسیونالیستی 

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

طفا برای اطلعات بیشتر راجع به سیاست هایل

 گرایش   کمونیست   انترناسیونالیستی

 با آدرس های زیر تماس گیرید

Address

CWO, BMO London, WC1N 3XX

uk@leftcom.org
http://www.leftcom.org

http://www.leftcom.org/

