
 هیچ دس��تاوردانقلب روسیه ما فکر کنیم کهکه حاکمان ما می خواهند 

ک��ه ایناز اینه��ا گذش��تهس��خن گف��ت. آنه��ا از مفی��دی نداش��ت ک��ه بت��وان 

و ۱۹۳۰ده�ه در  منجر شد ک�ه استالین عاقبت به استبداد وحشت انگیز

 ب�هها (اردوگ�اه ه�ای ک�ار اجب�اری ) ی�ابعد از آن میلیون ها نفر در گولگ 

 یا درگذشتند.وقتل رسیدند 

 ک�هباش�دحقیق��ت ای�ن  کتم�ان استالینیسم نمیتواند انگیزیوحشت  اما

 در ی��ک ق��درت ب��زرگ ب��ود ک��ه طبق��ه ک��ارگر، تنه��ا زم��انی ۱۹۱۷س��ال 

. ب�هبپ�ا خاس�ت برای سرنگونی طبقه حاکم بارامپریالیستی برای اولین 

 الهام بخش است.، کماکانیک قرناست که هنوز بعد از همین دلیل 

 ئیا قدرت شورتأسیس

، ب��هاعتصابی ان زنکارگر ، طبقه کارگر روسیه، به رهبری۱۹۱۷در فوریه 

خواس��تار پای��ان رژی��م ت��زار، جن��گ وریخت��ه و خیاب��ان ه��ای پطرزب��ورگ 

را ارت�ش ،. صدها نفر جان باختند، اما ش�جاعت ک�ارگرانندگرسنگی شد

. در ع�رض، بس�وی خ�ود ج�ذب ک�ردسرکوب آنه�ا فرس�تاده ش�دای برکه 

 اعتصاب و تظاهرات به قیام مسلحانه تبدیل شد.،چند روز

 که این ی�کرا متقاعد کند ما که تلش می کند ،طبقه حاکمنگاری تاریخ 

 در م�اهیانقلب دموکراتیک ب�ود ک�ه بع�دها توس�ط ی�ک کودت�ای بلش�ویک

دروغ اس�ت. زم�انی ک�ه اعض�ای تزاریس�تک�امل اکتبر تضعیف ش�د. ای�ن 

، ک��ارگران هن��وز دراعلم کردن��د ک��ه ی��ک دول��ت م��وقت تش��کیل داده ان��د

، در واقع چیزی ج��ز ضد انقلبی آنهااهداف. خیابانها در حال مبارزه بودند

.نبودپیروزی کارگران ربودن 

۱۹۰۵» بود که در سال ا  « شورو آن داشتند پیشاپیش گزینهکارگران 

توسط تزار سرکوب شده بود. شورا، آلترناتیو طبقه کارگر برای پارلمان

هیئت ب�ود ک�ه مس�تقیم سرمایه داری ب�ود. ای�ن ب�ر مبن�ای دموکراس�ی 

 آنه�ا رایب�هدر صورت ع�دم رع�ایت خواس�ته ه�ای کس�انی ک�ه انتخابی 

، در حالی که بیشتر۱۹۱۷د. اما در ماه مارس ندادند، فراخوانده می شو

 هن�وز در خیاب�ان بودن�د، نخس�تین ش�ورا تح�ت س�لطهی ک�ارگران انقلب�

. آنه�ا م�یق�رار گرف�ت) اس آر ه�ا منشویکها و سوس�یال رولوس�ینرها ( 

درادام�ه دهن�د. خود  به حکومت کارفرمایانخواستند که سرمایه داران و 

، ام�ا ای�ن اح�زاب ب�هدر دس�ت داش�تند ق�درت واقع�ی را اها ش�ورح�الیکه

.بدزدند انقلب را دادند کهدولت موقت اجازه 

 جن��گبه درج��ه ایک��هدولت موقت هرگز توسط طبقه کارگر پذیرفته نشد. 

ط�الب(ب�ه ای�ن دلی�ل ک�ه س�رمایه داران و حامی�ان آنه�ا کش داده میشد 

ش�د. آنه�ا بیش�تر و بیش�تر ب�همی) شرایط کارگران ب�دتر بودند « پیروزی »

 را درآنه�ا  ک�ه خواس�ته ه�ای تمای�ل پی�دا کردن�دحزب سازمان ی�افته ای 

 اب��راز« نان، صلح و زمی��ن » و شوراها »بدست « همه قدرت شعارهای 

 طبق�هدروندر پیش�اپیش بلش�ویک ه�ا ب�ود. س�ازمان، ح�زب . ای�ن میکرد

 داشت، ام�ا ب�ه لط�ف س�رکوب وپایه سراسر روسیه  درکارگر در شهرها

پ�ائیز ب�ا رس�یدن عضو نداش�ت. ۸۰۰۰ بیش از ۱۹۱۷زندان، در آغاز سال 

 درح�ال ه�زار نف�ر افزای�ش ی�افته و  ۳۰۰ بی�ش از رقم به این ۱۹۱۷سال 

 ای�نبودن�د.بسیاری از شوراها در سراسر روسیه به اکثریت دست یافته 

 آش�کارا م�ورد،، در مطبوعاتخواهند بودکه بلشویک ها رهبر قیام بعدی 

بحث قرار گرفت. طرح مخفی وجود نداشت. همه می دانستند که ب�ازی

دولت موقت به پایان رسیده است.

 دول��ت د نخس��ت وزی�رآخری��ن کی نس�� کرب��ه درج��ه ایک�ه تن�ش زی�اد ش��د،

 مناطق کارگریهائیکه بلشویک ها و پل روزنامه های کردموقت، سعی 

کارگران بودند که نیروه��ایخود . این میکرد، ببنددبه مرکز شهر متصل را 

 کمیت�هب�ود ب�ه س�یگنالی  و ای�ن ب�از داش�تند انج�ام ای�ن ک�ار ازرا دول�تی 

. آنه�ا، که دس�ت ب�ه ابتک�ار عم�ل بزن�د پتروگرادهای شوری انقلبمسلح

ساختمان های کلیدی شهر را بدون مقاومت و تقریبا بدون هی�چ تلف�اتی

، ب�هروس�یهش�وراهای سراس�ری کردن�د. روز بع�د، دومی�ن کنگ�ره تصرف 

 رأی داد. ای�نهاتصویب سرنگونی دولت م�وقت و راه ان�دازی ق�درت ش�ور

بعض��ی ازاز ط��رف ، بلک��ه هارأی ن��ه تنه��ا توس��ط نماین��دگان بلش��ویک

 هی�چ س�ازمانیعض�وچ�پ و کس�انی ک�ه اس ار ه�ای آنارشیس�ت ه�ا، 

نبودند، پشتیبانی شد.

دستاوردهای اولیه

ب��ود ک��ه ب��دون انقلبن ی در ش��ک و تردی��دهیچکس�� ،در می��ان انقلبی��ون

، چه برسد ب�ه اینک�ه در روسیه پایدار نخواهد ماندگریکارقدرت  ،جهانی

 ب�ه س�وی را. با این وجود آنه�ا گ�ام ه�اییرا ساخت سوسیالیسم بتوان

.برداشتندآن ساختمان 

توس�ط اعلم ک�رد. تص�رف زمی�ن را خ�روج روس�یه از جن�گ ،دول��ت جدی��د

مقام�ات . ب�هاعلم ش�د کارخ�انه ه�ا ق�انونی بردهقانان و کنترل کارگران 

.شد پرداخت ، حقوقدستمزد متوسط کارگر ماهرمعادل فقط رسمی، 

 

ه��ر دوطلق ب��ه درخواس��ت  ق��وانین پرداخ��ت حق��وق براب��ر ب��رای زن��ان،

زوجه�ای مس�اوی ب�رای فرزن�دان  داش�تن جایگ�اه، س�قط جنی�ن ومتاهل

لغ�و ش�د.همجنس گرایی جرم بودن . ازدواج نکرده، به اجرا گذاشته شد

کلیس�ا و دول�ت از ه�م ج�دا ش�دند و آزادی م�ذهب برق�رار ش�د (ب�ه ای�ن

ترتیب سرکوب قانونی یهودیان پایان یافت). ارائه آم��وزش رایگ��ان (هم��راه

رایگ�ان، از دیگ�ر ، پرس�تاریب�ا کمپی�ن س�واد آم�وزی)، خ�انه ه�ای زایم�ان

 اولین کشوری در تاریخشوراها،« روسیه . و دستاوردهای اجتماعی بود

 سراسر سرزمین های خود شاهد تولد  هزاران سازمان ه��ایدربود که 

»ش���دند  درگی���ر زن���دگی جمع���ی ج���وش ک���ه خوداش���تراکی ش���د

 )R, Stites (( آر ستایتس، رویای انقلبی )

در ش�ش م�اه اول انقلب اتف��اق افت�اد. در ای�ن زم�ان، اص�له�ا بیش�تر این

در سراسر روسیه ایجاد ش��د،بیشتر شورای  ۴۰۰شورا گسترش یافت. 

 ش��د و ش��وراهای کنگ�ره ه�ر س�همسلم ،اصل فراخوان فوری نمایندگان

.ندماه یکبار برگزار شد

 

)را انتخ�اب کردن�دبه زودی نام کمونیست که در این لحظه بلشویک ها ( 

 ک�ه ح�زب م�ی توان�د ره�بری کن�د، ام�ا نم�ی توان�دمتوجه این امر ش�دند

 طبقه کارگر اس�ت. ی�ا هم�انطور ک�ه د انقلب را ایجاد کند. این وظیفه خود

... سوسیالیسم نم�ی توان�د توس�ط «  گفتهالنین به کنگره سوم شور

یک اقلیت، توسط حزب اجرا شود. این امر م�ی توان�د تنه�ا توس�ط ده ه�ا

 ک�ه ای�ن ک�ار را ب�رایباشندمیلیون نفر اجرا شود، زمانی که آنها آموخته 

   »خود انجام دهند.

تراژدی کارگری

. انقلبی�ون اکت�برشرایط انگار قرار نبود ک�ه دوام پی�دا کن�دبا این حال، این 

. ای�نبودند را به ارث برده ی سال جنگ، وضعیت اقتصادی وخیم۳پس از 

 همزمان ش�د ت�ا موقعی�تی را۱۹۱۷محصول سال امر با برداشت ناموفق 

با رسیدن م��اهخوانده است. طاعون ایجاد کند که یک مورخ آن را مشابه 

 لنین نوشت س،مار

ی�ک. ای�ن  »ب�ه شکس�ت هس�تیم م�ا محک�وم ،« بدون انقلب آلم�ان که 

 توضیح  پیش رو، بود. شکست گام بعدی انقلب جهانی اصلیواقعیت 

 موفق شود.ست که چرا انقلب در روسیه نمی تواناین نکته است 

 شکس��ت در روس�یه را توض�یح نم�ی ده��د و ای�ن ج�اییشیوه ،اما ای�ن

. اولی��ن خط��اپ��ی ب��بریماس��ت ک��ه م��ا بای��د ب��ه اش��تباهات بلش��ویک ه��ا 

 که به طور بود شورای کمیسرهای خلق (سونارکم) ، دولتتاسیس

طلوع (آرورا) نشریه تک برگی د  
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  این نشریه در چندین کشور به زبانهای مختلف

 چا پ و توزیع میگردد

 ۱۸شماره 

 اهمیت امروزین انقلب روسیه  اهمیت امروزین انقلب روسیه 



...............بقیه اهمیت امروزین انقلب روسیه 

 به تصویب کمیته اجرایی ش��وراها بایدکه، بطوریمستقیم انتخاب نمیشد

ق�رارح�زب ی�ک  تح�ت س�لطه اینه�ا، ه�ر دو ۱۹۱۸. پ�س از ژوئن میرس�ید

 ق�رار داد.ی. این به طور بالقوه روسیه را در مسیر دیکت�اتوری حزب�گرفتند

 زیرا آن دسته از احزابی ک��ه ش��ورارا ملمت کرد،بلشویک ها نباید صرفا 

 کم��ک، بلش��ویکهاها مس�اوی همه به معادله قدرت ش��ورا،را ترک کردند

کم�ک ب�هب�رای ارتش خارجی به روسیه  ۱۴کردند. جنگ داخلی و حمله 

میلیش�یای ای�ن گرای�ش را ب�دتر ک�رد. ب�ه ج�ای ،س�فیدگ�ارد  ی�ا مرتجعین

دادگ��اهاهای ک��ارگری، ی��ک ارت��ش س��رخ تش��کیل ش��د و ب��ه ج��ای ش��ور

انقلبی، چکا به راه افتاد. مجازات اعدام که لغو ش�ده ب�ود، اع�اده ش�د و

به زودی توسط پلیس مخفی به طور خودسرانه اداره ش�د ک�ه خودش�ان

.ندقانون شده بود

 و ی��ات��رک کردن��د جستجوی غذا را در شهرها یا میلیون ها نفر بدتر اینکه

 ارت��ش س��رخ ثب��ت ن��ام کردن��د. ای��ندرجن��گ داخل��ی ب��رای ش��رکت در 

 زم��انیمحرومی��ت، کرد. این ، محروم خودی کارگررا از پایگاهبلشویک ها 

،که بسیاری از کارگران به عنوان اعضای حزب وارد خدمات دولتی شدند

 ب�ام�واجهدر  ی و ک�ارگر ش�دن پایگ�اهتض�عیفبا . حتی بیشتر ادامه یافت

ب��رای فع��الیت ه��ایرا اقتص��ادی ناخوش��ایند، رژی��م اش��تیاق اولی��ه خ��ود 

خ��اص) واق��دامات  ره��ا ک��رد. م��دیران ب��ورژوایی ( ،ک��ارگریخودج��وش 

۱۰کم�تر ازب��ه را ک��ه ی  تولی��د ص��نعتبکار گرفتن��د ک��هتیلوریسم را مجددا 

.یافته بود، سامان دهند کاهش ۱۹۱۳ سال یدرصد تولید

 آمد اما ب��ا هزین��ه بس��یارسر به ۱۹۲۰جنگ داخلی در نهایت در دسامبر 

هنگفت (میلیون ها نفر به ط��ور عم��ده از بیم��اری ج��ان خ��ود را از دس��ت

در م��اه م��ارسرا باز کرد، دادند). نشانه های نهایی که جاده ضد انقلب 

 س���رکوب وحش���یانه ش���ورش کرونش���تات، خ���ود را نش���ان داد.۱۹۲۱

ک��ه(ن��پ) جناح ها و معرفی سیاست اقتصادی جدی��د فعالیت ممنوعیت 

یداد، نشان پی��روزی دول��ت -حزب��میاکثریت دهقانان بر کارگران را ترجیح 

ک�ه درتوس��عه ی��افت  ش��کل جدی��د س�رمایه داری دول�تی به این امر بود.

 گرف��ت. شکس��تبخ��ود استالینیس��م را هولن��اک ش��کل ۱۹۳۰ده��ه ی 

مه��ر تائی��د زد. ک��ارگران روس ی تنه��ا ب��ر ان��زوا، م��ارس در آلم��اناتاق��دام

کرد، و بجایانقلب جهانی را متوقف ترویج  کمینترن ، پس از آنبلفاصله

. معاه��دات ب��ا س��وئد،را نش��اند اه��داف سیاس��ت خ��ارجی روس��یه آن

۱۹۳۴ب��ا رس��یدن س��ال  امضا شد.  ۲۲ تا ۱۹۲۱انگلیس و آلمان در سال

روسیه حتی وارد اتحادیه ملل « دزدان »  (لنین) شد.

  نش��ان م��ی۱۹۱۸ و ۱۹۱۷با وجود این، تجربه روس��یه بی��ن س��ال ه��ای 

دهد ک��ه طبق��ه ک��ارگر انقلب��ی، ت��وان چ��ه ک��اری را دارد. م�ا اکن��ون ابع��اد

ح��زبوظیف��ه ای را ک��ه ب��ا آن م��واجه هس��تیم، م��ی دانی��م. اگرچ��ه ی��ک 

انقلبی باید شکل بگیرد تا کارگران را در حمل��ه ب��ه دول��ت س��رمایه داری

متحد کند، اما این حزب نمی تواند دول��ت در انتظ�ار باش��د. وظیف��ه ح�زب

همچنان بین المللی باقی میماند. حزب تلش میکند ک�ه انقلب جه�انی

را گسترش دهد، در حالیکه وظیفه اداره جامعه جدید، توسط ارگان های

طبقاتی، مانند شوراها بعهده کل طبقۀ کارگر میباشد. با مطالعه تج��ارب

این شکست، طبقه کارگر می تواند کلید پیروزی آتی ما را پیدا کند. ای��ن

 که ب��ر اس�اس»  کنندگانتولید آزاد های انجمن « امر باعث ایجاد جامعه

از هركس به اندازه ي توانايي اش و به هركس به اندازه ي نی��ازش« اصل 

» اداره می شود. 

.در همه جا،  آینده  متعلق به قدرت شوراها ستدر همه جا،  آینده  متعلق به قدرت شوراها ست

جلسه سازمان کارگران کمونیست
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گرایش   کمونیست   انترناسیونالیستی 

ماهیت بسیار پراکنده چپ انقلبی بر همگان آشکار است. پس چه تفاوت هایی میان ما و دیگر گ�روه ه�ای ض��د س��رمایه داری ک�ه از مب�ارزه طبق�اتی

حمایت میکنند وجود دارد ؟ 

دلیل خواندن ما به نام انترناسیونالیست ها، این است که ما معتقدیم منافع استثمار شوندگان در سراسر جهان یکیست و کمونیس��م نمیتوان��د ص��رفا

در یک منطقه جغرافیایی بوج�ود آی�د، اس�طوره ایک�ه توس�ط اس�تالین ب�ه مث�ابه حقیق�ت ج�ا ان�داخته ش�د. ب�دین دلی�ل م�ا سرس�ختانه ب�ه مخ�الفت ب�ا

استالینیسم در تمامی اشکال آن برخاستیم که برای مدت زم�ان ط�ولنی توس�ط ه�ر دو، ه�م ب�ورژوازی ب�رای ب�ی اعتب�ار ک�ردن آن و ه�م نس�ل ه�ای

بسیاری از کارگران که با حسن نیت، دست بدست شدن مالکیت صنعتی، توزیع، زمین، و غیره..... از بخش خصوصی ب�ه بخ�ش دول�تی را ب�دون آنک�ه

روابط سرمایه داری و اجزای آن (کالها، پول، کار مزدی، سود، مرزها و غیره) دست خورده باشد، کمونیس�م قلم�داد میش�د. ای�ن ن�ه کمونیس�م بلک�ه

 ، با محاصره اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی و شکست انقلب جهانی۱۹۱۷فرم خاصی از سرمایه داری یعنی سرمایه داری دولتی بود. پس از سال 

در غرب، انقلب به ضد خود، و در نهایت به یک بلوک امپریالیستی تبدیل شد که تنها پس از گذشت هفتاد سال سقوط کرد. 

در درگیری بین یک بورژوازی ملی با یکی دیگر، از فلسطین گرفته تا کشور باسک، ما در کنار پرولتاریا هستیم. این ب�ه معن�ی کن�ار گذاش�تن ادعاه�ای

ارضی و اعلم همدلی و رفاقت با هر دو کارگران سنگر های مقابل هم، میباشد. این به معنای نادیده گرفت�ن منفعلن�ه ک�ارگرانی ک�ه قرب�انی اش�غال

نظامی اند نیست، اما خواهان شکست طلبی انقلبی برای وحدت طبقه ک�ارگر، در ورای مرزه�ای ب�ورژوایی، میباش�د. جن�گ ه�ای ب�ه اص�طلح آزادی

بخش ملی تله ظریف، برای کشاندن طبقه کارگر و محرومان، پشت سر ارابه های منافع ارتجاعی بورژوازی اند.

ما خودمان را به عنوان یک نقطه روجوع سیاسی برای طبقه کارگر قرار داده ایم، اول از همه به آن بخشی از طبقه کارگر که از  تمامی اتح��ادیه ه��ای

کارگری به ستوه آمده اند، این بدان معنی نیست که مبارزه برای دفاع از منافع بلفاص�له (دس�تمزد، س�اعات ک�اری، و غی�ره. ) تم�ام ش�ده اس�ت. ب�ر

عکس! اما اتحادیه ها به هیچ شکلی، دیگر آن ظرفی که از طریق آن ک�ارگران بتوانن�د (ب�ه ط�ور م�وثر) س�ازماندهی مب�ارزات را انج�ام دهن�د، نیس�تند.

اتحادیه ها در حال حاضر آشکارا ابزاری برای کنترل مبارزه طبقاتی و مدیریت نیروی کار ب�ه نماین�دگی از ط�رف س�رمایه ان�د، و همینط�ور اتح�ادیه ه�ای

پایه*، علی رغم نیت مبارزه جویانه خود، ابزار کندی برای کارگران اند، چرا ک�ه آنه�ا ب�دون بزی�ر س�وال ب�ردن چ�ارچوب ق�انونی و اقتص�ادی اعم�ال ش�ده

توسط دولت بورژوازی، خواسته های رادیکال اقتصادی را مطرح میکنند. بحران اقتصادی ک�ه ب�ه ش�دت فرص�ت عم�ل سیاس�ی اص�لح طل�بی را مح�دود

کرده، اتحادیه های پایه را نیز هر چه بیشتر، افشا کرده است.

 برای ما جایگزینی واقعی برای اتحادیه های کارگری ش�روع « خ�ود - س�ازماندهی مب�ارزه »  ک�ه خ�ود انگیخت�ه توس�ط خ�ود طبق�ه ک�ارگر، در خ�ارج از

اتحادیه ها و در تقابل با آن شکل گرفته، میباشند، که موثرترین شکل بسیج کردن را برای خودشان انتخاب کرده اند، که ضرورتا پا را فراتر از س��ازگاری

با سیستم میگذارد. با این حال، مبارزه برای منافع بلفاصله، نباید منافع کلی طبقه ک�ارگر را ک�ه در س�رنگونی س�رمایه داری نهفت�ه، فرام�وش کن�د، و

باید به طور مداوم خود را به آن مرتبط سازد. 

ما ضد پارلمانتاریستیم: ایده فشار« از درون » به این نهادها در جهت پرولتری، به معنای خطا در ارزیابی از آنها به عنوان نهادهای بی طرف اس��ت، در

صورتیکه آنها ساختارهای بورژوازی به منظور اعمال قوانین خود میباشند. شرکت احزاب مختلف کمونیس�تی در پارلم�ان ه�ای ب�ورژوازی و هیئت ه��ای

مقننه ، نتیجه انکار چشم انداز انقلبی - برای همیشه - و به معنای پذیرش صلح دموکراتی�ک (فرام�وش نکنی�م ک�ه در نه�ایت متک�ی ب�ه ت�وپ و تفن�گ

بورژوازیست) میباشد. 

س�رنگونی س�رمایه داری تنه�ا از طری�ق انقلب، یعن�ی بدس�ت گرفت�ن ق�درت سیاس�ی توس�ط پرولتاری�ا، در تقاب�ل و بی�رون از هم�ه کان�ال ه�ای ش�به

دموکراتیک (انتخابات، اصلحات، و غیره) بورژوازی، مکانیزم هائیکه مشخصا برای جلوگیری از هر گونه تغییر رادیکال در جامعه طراحی شده اند، ممکن

میباشد. میدان « دمکراسی » ما، نهادهای قدرت انقلب، شوراهای کارگری، جلسات توده ای خواهند بود، که در آن به هیئت های منتخب، اختیارات

خاصی محول میشود که در هر زمان میتوانند فراخوانده شوند. اما این س�ازمان ه�ا، هرگ�ز ب�ه نهاده�ای واقع�ی ق�درت پرول�تری، ب�دون تص�ویب برن�امه

روشن با هدف لغو استثمار و از اینرو حذف طبقات، جامعه ائی از « تجمع آزادانه تولید کنندگان » برای نیاز های انسان، تبدیل نخواهد شد. این برنامه

از آسمان نمیافتد، بلکه از طریق آگاهی آن بخش از طبقه کارگر بدست خواهد آمد که تلش می کند به درسهای مبارزات گذشته چنگ انداخته، خ�ود

را ب��رای تش��کیل ح�زب در س�طح بی��ن الملل�ی ک�ه مب��ارزه در درون ش��وراهای ک��ارگران ب��ر علی��ه س��رمایه داری و ب�رای سوسیالیس��م را پی�ش می��برد،

سازماندهی کند. این یک حزب دولتی نیست که جایگزین طبقه شود ، اما حزب ترویج، تبلیغ و رهبری سیاسی بر اساس آن برنامه م��ی باش��د. فق�ط

اگر پیشرفته ترین بخش های پرولتاریا، خود را در رهبری سیاسی حزب قرار دهند، آنوقت ما در مسیر گذار انقلبی سوسیالیستی خواهیم بود.

 ) تاس�یس ش�د و ف�ورا ه�ر دو ط�رف را ب�ه۱۹۴۳ ( حزب کمونیست انترناسیونالیستی (نبرد کمونیستی ) با این اهداف، در طول جن�گ جه�انی دوم ( 

 ، زوال بی��ن المل��ل کمونیس��ت و تحمی��ل۱۹۲۰عن��وان امپریالیس��ت محک��وم ک��رد. ریش��ه ه��ای ای��ن ح��زب در کمونیس��م چ��پ ایتالیاس��ت ک��ه از س��ال 

استالینیسم بر تمام احزاب متعلق به آن را محکوم کرد. در دهه های هفتاد و هشتاد، مروج یک س�ری از کنفران�س ه�ا ک�ه منج�ر ب�ه ایج�اد دف�تر بی�ن

 شد. ما برای تشکیل حزب جهانی فعالیت میکنیم اما خود۲۰۰۹المللی برای حزب انقلبی و در نهایت گرایش کمونیست انترناسیونالیستی در سال 

 د  حزب و یا تنها جنین تشکیل دهنده آن نیستیم. وظیفه ما شرکت در ساخت آن، دخالت در تمامی مبارزات طبقاتی، تلش برای پیوند مطالبات ف��وری

به برنامه تاریخی؛ کمونیسم است. به ما بپیوندید! از گرایش کمونیست انترناسیونالیستی حمایت کنید! 
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