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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 

برای بشریت تنها آیندۀ متصور برای بشریتتنها آیندۀ متصور 

  !!انقلب کمونیستی ستانقلب کمونیستی ست
مطمئن		ا  بش		ریت از ش		ر بس		یاری از مش		کلتی ک		ه ام		روز آزارش

می ده		د، عب		ور خواه		د ک		رد، ام		ا تنه		ا در ص		ورتی ک		ه ای		ن نظ		م

اقتصادی و اجتماعی جهانی را کامل  واژگون کند. کل جهان قبل از

همه گیری کرونا با مجموعه ای از مشکلتی ک		ه سیس		تم مبتن		ی

بر سود جویی بوجود آورده بود پیشاپیش دست و پنجه نرم میک		رد.

تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوایی، افزایش فقر و ش		رایط

نامطلوب کار، جن		گ و مه	اجرت ه		ای اجب		اری، ظل		م ب		ه ای		ن ی		ا آن

گروه، همه اینها قبل از پیدا شدن بیماری همه گیر، آشکارا ج		ولن

میدادند. با این وجود بحران کووید بار دیگر و ب		ا وض		وح ف		وق الع		اده

 بی		ش از ه		ر زم		ان فرات#ر رفت#ن از س#رمایه دارینش		ان داد ک		ه

دیگری حیاتی ست.

پیش بینی م	ارکس مبن	ی ب		ر اینک		ه س		رمایه داری ب		ه ایج		اد ث		روت

زشت و ناپسند در یک قط		ب و فق		ر ش		دید در قط		ب دیگ		ر، تمای		ل

دارد، با اشاعه این همه گیری دوب		اره تایی		د ش	ده اس		ت. بزرگ		ترین

شرکتهای جهان شاهد افزایش ثروت قابل توجه خود ب		وده ان		د. در

 میلی		اردر جه		ان ش		اهد افزای		ش۲۲۰۰، در ح		الی ک		ه ۲۰۲۰س		ال 

  میلی	ون ک		ارگر۴۰۰ درصد بودند، ح	داقل ۲۷/۵ثروت خود به میزان 

 میلی		ون نف		ر ناگه		ان در۱۳۰شغل خود را از دست دادند و بیش از 

کابوس فقر دائمی گرفتار شدند. صندوق بین المللی پول ت		ا پای		ان

 درص		دی را، ب		رای۱۰ کاهش متوسط دستمزد  ح		داقل ۲۰۲۲سال 

کارگران غربی پیش بینی کرده است. برای بقیه کره زمی		ن ک		ه در

 میلیارد نفر از مردم جهان در « اقتص		اد غیررس		می » زن		دگی۲آن 

می کنند، وضع حتی از ای		ن ه	م ب		دتر اس		ت. برن		امه جه	انی غ		ذا

پیش بینی کرده است ک		ه نزدی		ک س		ه دوجی		ن کش		ور، در مع		رض

قحطی قرار دارند..

 سال پیش برمی گردد. وقتی۵۰ریشه های بحران فعلی دقیقا  به 

 تواف		ق ن		امه برت		ون وودز را کن	ار۱۹۷۱ آگوست ۱۵ایالت متحده در 

گذاش		ت، ای		ن مس		ئله، راه را ب		رای انب		ار ک		ردن ب		دهی و تولی		د

سرمایه ساختگی، چیزی ک		ه ام		روز ش	اهد آن هس		تیم، ب	از ک		رد.

انبوه بدهی های دولتی و خصوص		ی جه		انی ب		ه رش		د خ		ود ادام		ه

داده و در دوره های بحرانی افزایش نیز می یابند، اما این بدهی ها

هرگز در دوره های رونق به طور کامل باز پرداخت نمی شوند. انب		وه

سرمایه مالی در گ		ردش، اکن		ون بی		ش از ده براب		ر از ارزش واقع		ی

کالهایی است که قرار است آنرا نمایندگی کند. ن		رخ س		ود آنق		در

پایین آمده که سوداگری ها، جذابیت بیشتری نس		بت ب		ه س		رمایه

گذاری های مولد دارند. 

 م		ا را ب		ه ک		ابوس۱۹ خاتمه یاب		د، کووی		د ۲۰۰۸قبل از اینکه بحران 

رکود بی پایان سوق داده است. اگ		ر دو عام		ل ذی		ل دخ		الت نم		ی

کردند، این امر منجر به فروپاشی اقتصادی و بروز یک جنگ جهانی

) توان			ایی س			رمایه داری در واکن			ش از طری			ق۱جدی			د می ش			د: 

 ک		ه بلفاص		له ب		ا تزری		ق نق		دینگی در مقی		اسبانک های مرکزی،

انفعال قاب##ل ت##وجه) ۲بی سابقه به حمایت از اقتصاد اقدام کرد. 

 که به سرمایه داران اختیار داده است تا شرایط کار راطبقه کارگر

برای دهه ها بدتر کنند..

 درس گرفت		ه ان		د.۲۰۰۸س		رمایه داران از تجربی		ات خ		ود در س		ال 

بیش#ترین، بانک ه		ای مرک		زی ب		ا ۱۹بنابراین در آغاز بحران کووی		د 

 ب		ه بانک ه		ا و ش		رکت ه		ای ب		زرگ در تاری		ختزریق اعتب#ار پ#ولی

اقتصادی، بی درنگ وارد عمل شدند: صندوق بین الملل		ی پ		ول در

  اعلم کرد که تزریق م		الی توس		ط بانک ه		ای مرک		زی۲۰۲۰نوامبر 

 تریلیون دلر یا تقریبا  ی		ک پنج		م تولی		د ناخ		الص۱۹/۵در حال حاضر 

داخلی جه		ان ب		ود، تقریب		ا براب		ر ب		ا تولی		د ناخ		الص داخل		ی س		النه

ایالت متحده آمریکا.

ارائه این مقدار عظیم پول اگ		ر ن		ه ب		ا ن		رخ س		ود منف		ی ک		ه ب		ا ن		رخ

نزدیک به صفر، بی کم و کاست، خرید و فروش اوراق بهادار مالی

جه		انی (س		هام ، اوراق قرض		ه، مش		تقات، وج		وه ...) را ب		ه چن		ان

ح		دی رس		اند ک		ه عل		ی رغ		م بح		ران اقتص		ادی بس		یار س		نگین،

 (ب		ا ش		روع از وال اس		تریت) از بانکه		ایبازاره#ای اص#لی م#الی

 را با یک رکورد جدید پایان دادند!۲۰۲۰مرکزی تشکر کردند و سال 

فقط بخش بسیار ناچیزی از این اعتبار عظیم وارد تولید می ش		ود.

 روب		رون#رخ پ#ایین س##ودآوریچرا؟ از آنجا ک		ه اقتص		اد جه		انی ب		ا 

است، با توس		عه اب		زار تولی		د، یعن		ی افزای		ش به		ره وری، ک		ارگران،

بیشتر استثمار ش		ده ان		د ت		ا ج		ایی ک		ه ام		روز در چن		ان جایگ		اهی

ایستاده ایم که: کارگران بسادگی، از آنجا که س		رمایه گذاری م		ورد

نیاز بسیار گران اس		ت، بیک	ار میش		وند. ای		ن ام		ر ب		ه وی		ژه در دوران

، روزگار خانه نشینی، بیشتر صدق میکند، ش		رایطی ک		ه۱۹کووید 

اقتصاد به سختی حرکت می کند و سوداگری ه		ای م		الی ح		داقل

در کوت		اه م		دت س		ودهای س		اده تری را ب		ه هم		راه دارد. بن		ابراین

سرمایه ای  که قرار بود در اقتصاد « واقعی » سرمایه گذاری شود،

 دیگ		ری،س#وداگریدر حوزه مالی باقی مان		ده و همزم		ان حب		اب 

دست در دست بدهی ها، در حال رشد است. تزری		ق اعتب		ار فق		ط

ش		رایط را ب		رای ب		روز بحران ه		ای ح		تی ویرانگرت		ر اقتص		ادی آین		ده،

فراهم می کند.

 لزم و مل		زومبح##ران س##رمایه داری و رق##ابت امپریالیس##تی

همدیگر ان		د. آنه		ا ب		ه درگی		ری خ		ونین در سراس		ر جه		ان منج		ر

می شوند، از مرزه		ای اتح		اد جم		اهیر ش		وروی س		ابق ت		ا ص		حرای

بزرگ آفریقا و تا جاده جدی		د ابریش		م، از خاورمی		انه ت		ا دری		ای چی		ن

جنوبی ... آتش جنگ های نیابتی هیچوقت خاموش نمیش		ود و در

مناطق جدید از نو شعله ور می شود. وحشت های ناگفتنی روزانه

در سوریه، لیبی، یم		ن، منطق		ه تیگ		رای و بس		یاری از مک		ان ه		ای

دیگر و دور از چشم رسانه های جهانی اتفاق میفتد. بیشتر اینه			ا

جنگهای نیابتی اند که توسط قدرتهای بزرگ مسلح و ت		أمین م		الی

می شوند. ایالت متحده همچنان ابرقدرت غالب است اما به ط		ور

فزاینده ای با چالش های جدید خطرناکی روبرو می شود و رق		ابت

تسلیحاتی و جنگ تج		اری ب		ا چی		ن پیش		ا پیش ب		راه افت		اده اس		ت.

جنگه			ای عم			ومیت ی			افته کماک			ان « راه ح			ل » نه			ایی ب			رای

سرمایه داری گندیده در بحران هستند.

 جایگاه امروزین طبقه کارگر

طبقه ما ده ها سال است که عقب نشینی می کند و به آرامی و

یا به طریقی دیگر زمین بازی را از دست می دهد. در مراکز قدیمی

سرمایه داری، مراکز عظیم تولیدی، برچیده و به مناطق دیگ		ر ک		ره

زمین، جایی که هزینه کار کمتر است، منتق		ل ش		د. در ح		الیکه در

مراکز سنتی س		رمایه داری طبق		ه ک		ارگر از ه		م پاش		یده و پراکن		ده

شده، تولید در مناطق پیرامونی در واحدهای بزرگ، متمرک		ز ش		ده

است، جایی که کارگران فاقد تجربه و سنت مبارزه سیاسی اند.

در بسیاری از کشورها کم		ک ه		ای دول		تی و مرخص		ی ب		ا حق		وق،

فقط به طور موقت ارائه می ش		وند. قب	ل از اینک		ه همه گی		ری تح		ت

کنترل قرار بگیرد، سیاست  « اخراج و استخدام مجدد » (با شرایط

نامطمئن تر) پیشا پیش برای پایین نگهداشتن دستمزد اتخاذ ش		ده

است. هزاران ه		زار ش		رکت، فق		ط در انتظ		ار فرص		تی اند ک		ه تع		داد

بیشتری را اخراج کنند. اندونزی و سایر کشورهای پیرامونی، برای

تشویق سرمایه گذاری های آینده، قانون کار « انعطاف پذیر » را ب		ه

تصویب رسانده اند. بهب		ود ی		افتن اقتص		اد س		رمایه داری در حقیق		ت

فقط یک گزینه دارد: آنهم ک		اهش هزینه ه		ای نی		روی ک		ار. ب		ه ط		ور

قابل پیش بینی، در چند سال آینده، اگر نه سقوط، مطمئنا  ش		اهد

« عدم بهبود و بازیافتن » مشاغل از دست رفته خ		واهیم ب		ود. ب		ه

طور خلصه، هر گونه « بهبودی » طولنی و سنگین خواه		د ب		ود و

سنگینی آن را کارگران متحمل خواهند شد.

بقیه در صفه بعد،.......

قطب نمای طبقاتیقطب نمای طبقاتی

    ۱۹۱۹ در بحران کووید- در بحران کووید-

 در ح	ال گس	ترش۲۰۲۰این بحران اخی	ر ک	ه از ابت	دای س	ال 
بوده، سناریوهای جدید و بی س		ابقه ای را در رویارویی ه		ای
طبقاتی پیش میگذارد. ب	رای انقلبی	ون، روش	ن ک	ردن برخ	ی
نکات اساسی در مورد دوره کنونی ض	روری س	ت. ب	ه هم	ان
اندازه که این نکات از نظر شکل و فرم، بدیع و ارژینال اند، ب		ه

همان اندازه دارای ماهیت کلسیک نیز می باشند.

غلبه بر این بحران که سرمایه داری آن را ایجاد کرده، بدون هزینه

 نخواهد بود

 ش		روع ش		د. س		رمایه داری از۱۹این بحران مدتها قبل از همه گیری کووی		د-

) و در دوره ه		ای مختل		ف ب		ا۱ دچار بحران ساختاری بوده است (۱۹۷۰دهه 

تجدید ساختار صنعت و جابجایی کل بخشهای تولیدی به این بح		ران پاس		خ

داده است. ای		ن ام		ر ب		ا انقلب دیجیت		ال در فن		اوری اطلع		ات و ارتباط		ات - از

تلفن ثابت گرفته تا اینترنت و تلفن های هوشمند امروزی - و جهانی سازی

مالی اقتصاد هم		راه ب	وده و منج		ر ب		ه رون		ق ب	دهی های دول		تی و خصوص		ی

شده است. همه اینه		ا مبتن		ی ب		ر ایج		اد فزاین		ده ش		رایط م		تزلزل اش		تغال و

حمل		ه مس		تقیم و غیرمس		تقیم ب		ه دس		تمزدها و مع		وقه ک		ردن (حق		وق

بازنشس		تگی) .....ب		وده اس		ت. ای		ن س		ومین انقلب ص		نعتی، ک		ه در ادام		ه

تلش برای ح		ل بح		ران اقتص		ادی برانگیخت		ه ش		د، هس		تی انس		ان را ح		تی

عمیق تر از دو انقلب صنعتی قبل		ی، دگرگ		ون س		اخته اس		ت، ب		ا ای		ن ح	ال،

بحران هرگز از صحنه رخت نبسته است. بلکه به س		ادگی از ی		ک فروپاش		ی

به فروپاشی دیگر و از یک جنگ به جنگ دیگر منجر شده است. با وجود این

تحولت، تنها « راه ح		ل » واقع		ی ب		رای بح		ران ک		ه س		رمایه داری م		ی دان		د،

جنگ جهانی ست.

ویروس، سرمایه داری ست

در عین حال، این دگرگونی ها، کل اکوسیس		تم ه	ا را وی		ران، ب		ه گ		رم ش		دن

کره زمین کمک و سطح زندگی و بهداشت را برای حداقل یک سوم جمعیت

جهان ب		ه ش		دت ک		اهش داده اس		ت. اینه		ا همچنی		ن ش		رایط ض		روری ب		رای

). کل تاریخ بشریت به ما می آموزد۲شیوع ویروس ها را فراهم کرده است (

 به احتم		ال۱۹که بحران ها و اپیدمی ها از هم جدایی ناپذیر هستند. کووید-

زیاد با موارد همه گیری جدیدتری تلقی خواهد کرد که به نظر م		ی رس		د در

آینده ای نه چندان دور، گس		ترش یاب		د. ای		ن ام		ر از نظ		ر بهداش		تی، ن		اتوانی

مادی سیستم در حل بح		ران اقتص		ادی، اجتم		اعی و زیس		ت محیط		ی را در

دراز مدت نشان می دهد.

، ماشه بحران که با فروپاشی بازار وام مسکن کشیده ش		د (۲۰۰۸در سال 

 س		ال ریاض		ت۱۲آنط		وریکه ب		ه م		ا  گفتن		د ... مقص		ر دللن غیرمس		ئول! ) 

اقتصادی، ب		ی ثب		اتی و ع		دم وج		ود محس		وس بهب		ود اقتص		ادی را ب		ه دنب		ال

، ماشه بحران را، عام		ل۲۰۲۰داشت. این بار، در این داستان علمی تخیلی 

همه گیری ویروس کرونا کش	ید ( چی	زی ک		ه آنه		ا اکن		ون م	ی گوین	د ... ای		ن

 است که شاید توسط چینی ها ایجاد ش		ده باش		د! )۱۹بحران تقصیر کووید-

که مانند آتش سوزی، گس		ترده ش		ده و روی		ای بهب		ود اقتص		اد س		رمایه داری

جهان را  (که با هر دهه که میگ		ذرد بیش		تر اتوپی		ک میش		ود ) ی		ک ب		ار دیگ		ر

۲۰۲۰نابود کرده است. سقوط تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 

-۱۱/۷تقریبا  در همه کشورهای بزرگ سرمایه داری - و نه فقط در آنه		ا - از  

- ٪ در ایتالیا ،۱۲/۴-  ٪ در ایالت متحده آمریکا با عبور از ۳۲/۹٪ در آلمان به 

 ٪ چین است.۳/۲دو رقمی بود.  تنها استثنا، رشد ناچیز 

طبقه مسلط سرمایه دار سعی میکند که با مذاکره بر سر مق		دار وام ه		ایی

که در کوتاه و میان مدت میگیرد، بخشی از سودهای از دست رفت		ه خ		ود را

 بهداشتی را مدیریت جبران کرده و به بهترین وجه این بحران اقتصادی -



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

اگرچه امروز طبقه کارگر شکست خورده، منزوی و پراکنده به نظ		ر

نشانه هایی وجود دارد که نباید آنها را دس##تمی رسد، اما 

 ش		اهد قی		ام ه		ای جه		انی از آمریک		ای۲۰۱۹. س		ال ک##م گرف##ت

جن		وبی ت		ا خاورمی		انه و اروپ		ا ب		ود. ح		تی در می		ان همه گی		ری، ن		ه

صدها، که هزاران اعتصاب در سراسر جهان علیه کارهای ناایمن و

کاهش دستمزدها صورت گرفته است. « ناآرامی ه		ای داخل		ی در

حال افزایش است » (برنامه جهانی غ		ذا). طبق		ه ک		ارگر از ص		فحه

بح##رانروزگار ناپدید نشده است. تاریخ به ما م		ی آم		وزد ک		ه ای		ن 

ت		اریخی، در رون		د تکام		ل خ		ود، منج		ر ب		ه جنب		ش ه		ای بزرگ		تری

خواهند شد. اما همچنین تاریخ به ما می آموزد ک		ه ت		ا زم		انی ک		ه

این جنبش ها تمرک		ز انقلب		ی و انترناسیونالیس		تی پی		دا نکنن		د، در

نهایت، آنها یک شکست عقیم دیگر را ب		رای طبق		ه م		ا ب		ه ارمغ		ان

خواهند آورد

چشم اندازها

انقلب ما باید این چنین باشد:

 زیرا نیروی محرکه تغییر مورد نیاز، در وجود میلیون ه		ا وپرولتری:

میلیون ها کارگر مزدی (ثابت، موقتی، تهیدستان و بیکاران) نهفته

است که همه چیز را میآفرینند، تولید میکنند، تغییر میدهن		د و نی		ز

آن ها را حمل و نقل می کنند. در کل جهان، تنها به لطف کار آنها و

در ن		تیجه اس		تثمار آنه		ا س		ت ک		ه س		رمایه داری همچن		ان میتوان		د

علیرغم تناقضات درونی خود پابرجا بماند. 

 آنچن		ان ک		ه طبق		ه ک		ارگر ق		درت سیاس		ی را، ازو کمونیس##تی:

طریق شوراها ب		ا نماین		دگانی ک		ه مس		تقیما  منتخ		ب و قاب		ل ع		زل

فوری اند، در اختیار میگیرد تا جامعه ای ایجاد کنند که تولید نه برای

سود بلکه برای مصرف انجام میشود و در آن:

رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان است•

از هرکس به اندازه توانایی اش، به هرکس به•
اندازه نیازش

بنابراین ما از هم		ه عناص		ر اص		یل انقلب		ی دع		وت م	ی کنی		م ت		ا ب		ا

رفقای ما تماس بگیرند و با آنه		ا گفتگ		و کنن		د. م		ا ریش		ه در س		نت

چپ کمونیست داری		م، پلتفرم		ی را ارائه م		ی دهی		م ک		ه از ت		وازن

حس		اس دو ق		رن نبرده		ای اله		ام بخ		ش و شکس		ت ه	ای تراژی		ک

طبقه ما بیرون آمده اس		ت. بس		یاری از ک		ارگران ج		وان در سراس		ر

جهان برای مقابله با چالش ه		ای خطی		ر  پی		ش رو، تص		میم گرفت		ه

اند که همراه ما باشند. هدف م		ا ای		ن اس		ت ک		ه ب		ه تش		کیل بی		ن

الملل جدید، رهبری سیاس		ی انقلب		ی ک		ه ام		روز در طبق		ه ک		ارگر

ریشه دوانده و برای مبارزات آینده تدارک می بیند، یاری برسانیم.

 زم##ان آن همی##ناگر با اینها موافق هستید، با ما تماس بگیری		د! 

امروز و همین حالست !

گرایش کمونیست انترناسیونالیستی  

 ۲۰۲۱اول ماه مه سال 

 از صفحه اولقطب نمای طبقاتیبقیه ..........

کن		د، ام		ا در بلن		د م		دت، ب		ازپرداخت آن، توس		ط طبق		ه م		ا از طری		ق

ریاضت های اقتصادی جدی	د، ش		رایط ک	اری ناپای		دارتر و اس		تثمار بیش		تر

انجام خواهد یافت.

سرمایه داری نه از زندگی و نه از سلمتی، که فقط از سود

پاسداری می کند

،۲۰۲۰ب		ا ق		دمی ب		ه عق		ب گذاش		تن، یعن		ی در م		اه ه		ای اولی		ه س		ال 

زمانی که ویروس کرونا شیوع یافت، پاسخ طبقات حاکم، سریع یا کند،

در درجه  اول با انکار خود مشکل آغ		از ش		د ک		ه ه		دفش ادام		ه گ		ردش

چرخ های سودآفرینی بود، س		پس انج		ام اق		دامات مختل		ف در خص		وص

کنترل شیوع ویروس، سعی طبقات حاکم نه ب		رای مح		افظت بهداش		ت

عم		وم  بلک		ه مح		افظت از پای		داری کل		ی سیس		تم، از طری		ق سیاس		ت

های کم و بیش مردد خود برای مهار ویروس، و برانگیختن  تحقیقات در

زمینه بهداشت، بوده است. حاکمان سرمایه داری بزودی متوجه ش		دند

که شیوع ویروس تهدیدی جدی است، اما، بین تلش برای حفظ ادام		ه

روند طبیعی اقتص		اد ب		ازار ( اکس		یژن حی		اتی س		رمایه داری) از یکس		و و

مح		افظت از ثب		ات عم		ومی سیس		تم ( ک		ه ب		ا آل		ودگی مح		ل ک		ار و

فروپاشی احتمالی سیستم بهداشتی، زیر سوال رفت		ه ب		ود) از س		وی

دیگر با تناقض روبرو شدند: کارگران مجبور بودند به تولید ادام		ه دهن		د و

هزینه های پیش		گیری از س		رایت بای		د مح		دود میش		د در ح		الی ک		ه ...

شیوع بیماری باید متوقف میشد که این ام		ر مس		تلزم س		رمایه گ		ذاری

بیش		تر در پیش		گیری از بیم		اری ب		ود. اینه		ا از نقط		ه نظ		ر ب		ازار و س		ود

مغایرت حل نشدنی بودند، اما در یک جامعه متف		اوت کمونیس		تی، ک		ه

تولید نه برای سرمایه که برای نیازهای انسانی انجام می گیرد، چنی		ن

امری، مسئله غیر قابل حل نخواهد بود.

انکار پوپولیستی به معنای ریختن آب به آسیاب

بورژوازی ملی ست

بررس		ی م		وارد از ای		ن دی		دگاه - و م		ا ش		اهد هی		چ م		ورد معت		بر دیگ		ری

نیستیم - انکار وجود ویروس کرونا، که بسیاری از رفقایمان با آنها روب		رو

بوده اند، واقعا  ب		ی رب		ط گ		ویی بی	ش نیس		ت. طبق	ه ح		اکم می توان		د از

وجود بیماری همه گیر برای افزای		ش ق	درت کن		ترل خ	ود ب		ر طبق	ه ک		ارگر

استفاده کند و در واقع اینکار را نیز می کند، اما به همان اندازه ای		ن نی		ز

درست است که طبقه حاکم، فعل  نیازی به اختراع ویروس برای « مهار

» خطر از جانب مبارزات جدید طبقه کارگر ندارد. علوه ب		ر ای		ن، وی		روس

به قل		ب ( و ی	ا هم	ان کی		ف پ		ول ) خ	ود س		رمایه داری ض	ربه وارد ک		رده

است، بنابراین اگر این اختراع خود طبقه سرمایه دار باشد، مطمئنا  یک

نوع رفتار مازوخیستی بای		د حس		اب ش		ود. ای		ن درس		ت نیس		ت، اینک		ه

مخالف طبقاتی ما قرار است از تاریخ اخراج ش		ود ب		ه معن		ای حمق		اتش

نیست. انکار وجود ویروس کرونا، فق		ط نش		انگر بح		ران مغ		ازه داران ب		وده

که به نمایندگی از دستور عمل های پوپولیستی و ارتجاعی فری		اد م		ی

کشند. خرده بورژوازی با هدف از دست ندادن امتیازات کوچک خود با «

اع		اده مج		دد برن		امه ه		ای مل		ی » و اص		لحات غیرممک		ن، نج		ات دادن

سرمایه داری از خود سرمایه داری، مجنون وار، به این در آن در میزند. 

در حقیقت، طبقه متوسط، حتی اگر هم تمایل به اغراق گ		ویی در رن		ج

خود داشته باشد، اما حقیقت		ا  در مع		رض بح		ران اس		ت و پرولتاری		ا م		ی

تواند قطبی را تشکیل دهد که قادر به جمع آوری ای		ن نارض		ایتی ه		ا در

اطراف خود باشد. با این حال از برخی جهات به نظر م		ی رس		د عک		س

این اتفاق می افت		د: ب		ه ج		ای اعتم		اد ب		ه نف		س در پتانس		یل دف		اعی و

انقلبی خود، برخی از بخشهای طبقه ما در معرض آژیرهای ای		دئولوژی

پوپولیستی و ارتجاعی، سندیکالیستی و ک		وپراتیفی، اص		لح طلب		انه و

دموکراتیک قرار می گیرند.

پاسخ های معنادار، تنها از طرف طبقه کارگر بوده است

 از س	وی۱۹سالم ترین و معنی دارترین پاسخ ها به این بح		ران کووی		د-

طبقه کارگر بوده است. ما این را در م		وج اعتص		ابات جه		انی ک		ه از م		اه

)،۳مارس در ایتالیا با فریاد « ما بره نیس		تیم ک		ه س		لخی ش		ویم ! » (

آغاز شد و تا شورشهای عمدتا  پرولتری که از زمان قتل جورج فلوی		د در

)۵)، اعتصابات عمومی در بلروس(۴ایالت متحده آمریکا ادامه داشته (

علیه فساد دستگاه دول		تی، در کن		ار م		وج ه		ای اع		تراض و اعتص		اب در

) مشاهده کرده ایم.۷) تا لبنان (۶خاورمیانه، از ایران (

بنابراین طبقه ما، حتی اگر در حد سوسو زدن ه		م ب		وده باش		د، نش		ان

داده است که می داند چگونه ابتکار عمل را در مبارزات اص		لی بدس		ت

گیرد، رجوع کنید به برخی از موارد اخیر ( به یاد داشته باشید که آنچ		ه

) تغیی		ر ن		ام ی		افت ت		ازه ب		ه پای		ان۸ » (۲۰۱۹به « شورش های جه		انی 

رسیده بود). همچنین نشان داده است که چگونه از تجربیات قبلی و از

نظ		ر جغرافی		ایی دور، ی		اد گرفت		ه ک		ه « حض		ور » خ		ود را در می		ادین و

خیابانها نشان دهد و می داند که چگونه در دفاع از منافع مشترک خود

متح		د ش		ود، هم		انطوریکه در اعتص		ابات ف		وق در ماه		ای مارس-آوری			ل

نشان داد. هم زمان که همه این اتفاق		ات رخ میدان		د، عناص		ر سیاس		ی

مدعی ضد سرمایه داری، ثابت کرده اند ک		ه از ح		داقل خصوص		یات ای		ن

ادعا  برخوردار نیستند. همانطور که قبل  ذکر شد، آنها ب		ا لکن		ت زب		ان و

متزلزل، تقلید از پوپولیسم ملی گرایانه را تکرار می کنند و برنامه ه		ای

اصلح طلبانه مدینه فاضله را تکرار می کنن		د ( « کارفرمای		ان را بای		د ب		ه

پرداخت هزینه های بحران مجب		ور ک		رد »، « مل		ی ک		ردن »، « س		رمایه

گذاری در بخش مراقبت های بهداشتی و غیره ... » ).

بیائید روی گزینه ضد سرمایه داری کار کنیم. اگر حال نه،

پس کی؟

در این دوره سخت و ناگوار، باید که طبقه ک		ارگر دور ه		م جم		ع ش		ده و

پیرامون اصول برنامه ای ساده، منتج از آنچه که در ب		ال  بررس		ی ش		د،

سازماندهی کند.

طبق		ه ک		ارگر، در ترکی		ب چندش		کلی و پیچی		ده خ		ود، بخ		اطر اس		تثمار

همانن		د و در ن		تیجه من	افع ض	د س		رمایه، چن	ان اتح		ادی پی		دا ک		رده ک		ه

مهمترین پاسخها را به این بحران بدهد و نمای		انگر آن نی		روی یک		ه ت		ازی

شود که هیچ طبقه اجتماعی دیگری نمی تواند با آن برابری کند. 

تنها ج		ایگزین ممک		ن ب		رای نظ		م س		رمایه داری را طبق		ه م		ا نماین		دگی

میکند، نظمی که نه بقاء آن، بلکه تخریب آن در راستای منافع ماس		ت.

در راس		تای ای		ن دی		دگاه م		ا طرف		دار ورشکس		تگی دول		ت هس		تیم، ام		ا

مشکل کماکان، دست بکار شدن سریع برای ساختن گزین		ه سیاس		ی

طبقه کارگر برای خود دولت سرمایه داری است.

در واقع، ایجاد یک دولت جدید جهانی امکان پذیر است. در چشم ان		داز

برنامه ما، کارگران قدرت سیاسی، یعنی کنترل جامعه را به دست خود

می گیرند که این امکان پذیر است زیرا ماهیت وج		ودی ک		ارگران، چی		زی

جزء زندگی در تولید نیس		ت. بن		ابراین آنه		ا قادرن		د کن		ترل سیس		تم را از

ابتدا، در مرحله تولید کنترل کنند و ب		دین ترتی		ب تم		ام بخش		های طبق		ه

کارگر را به سمت روند انقلبی سوق دهند.

مب		ارزات پی		ش رو علی		ه ریاض		ت اقتص		ادی، بیک		ار س		ازی ها، ش		غلهای

مخاطره آمیز و نیز برای محافظت از س		لمتی و هس		تی مان، در محی		ط

کار شکل خواهد گرفت. کمونیستهای انترناسیونالیست ب		ا ارائه برن		امه

سیاسی ضد سرمایه داری در این مبارزات حض		ور خواهن		د داش		ت و ب		ا

کسانی که چه آگاهانه و چه غیر، دف		اع از نظ		ام را انتخ		اب میکنن		د، ب		ا

حداکثر توانایی مان مبارزه خواهیم کرد.  

ما دنبال رو خ		رده ب		ورژوازی در راس		تای اه		داف فرص		ت طلب		انه، اص		لح

طلبانه، پوپولیستی و نیز تئوری توطئه ای آن نخواهیم بود، اما ب		ه ط		ور

فع		ال پیگی		ر س		اختن ی		ک س		ازمان طبق		اتی بی		ن الملل		ی و انقلب		ی

هس		تیم، ب		ه ط	وری ک		ه طبق		ه ک		ارگر گ		ام ب		ه گ		ام، اعتم		اد بنف		س ب		ه

پتانسیل انقلبی خود را، بدست آرد و در نتیجه به ایجاد ح		زب طبق		اتی

انقلب		ی آین		ده خ		ود دس		ت زن		د. چی		زی ن		ه بیش		تر و ن		ه کم		تر از ای		ن،

کاریست ک		ه گرای		ش کمونیس		ت انترناسیونالیس		تی ام		روز در سراس		ر

جهان انجام می دهد.
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