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 در مواجهه با بحران، استثمار و جنگ: در مواجهه با بحران، استثمار و جنگ:

سازماندهی ست سازماندهی ستوقت ِ وقت ِ
مهاجران:

 به مبارزه طبقاتی خوش
آمدید

 « من می خواهم تحصیلتم را به پایان برسانم .

رویای من این است که به اروپا بروم و یک زندگی زیبا

داشته باشم. »

 س**اله س**ومالی ک**ه در لی**بی گی**ر افت**اده و۱۹ از گفته های ی**ک زن 

تلش میکند که خود را به قایقی که راهی اروپا ست، برساند.

در سراسر جهان میلیون ها کارگر با آینده ای نامعلوم روبرو هس**تند.

رشد سرمایه داری در حال کاهش  و بحران اقتصادی جهانی در حال

تعمیق است. رقم رسمی بیکاری جهان بی معن**ی اس**ت. س**ازمان

۲۰۰ تع**داد بیک**اران ب**ه ۲۰۱۷بین المللی کار می گوید ک**ه در س**ال 

 میلی**ارد۵ میلی**ارد از ۱/۳میلیون نفر خواهد رسید. در حقیقت، فق**ط 

بزرگسالن جهان، صاحب کار با پرداخت منظم اند و بیش از نیم**ی از

 دلر در روز، ص**رفا ب**ه نح**وی ام**رار۲جمعیت جهان با درآم**د کم**تر از 

معاش میکنند. حتی ب**ا وج**ود اف**ت اقتص**ادی پ**س از س**قوط م**الی،

 میلی**ون نف**ر در س**ال، از۳جای تعجب نیست که هنوز ه**م بی**ش از 

یک قسمت از جه**ان، ب**ه بخ**ش دیگ**ری مه**اجرت میکنن**د - ب**ه ط**ور

عمده از جنوب فقی**ر ب**ه ش**مال غن**ی - در جس**تجوی ی**ک ش**غل ب**ا

دستمزد منظم که یک زندگی بهتر را برایشان به ارمغان بیاورد.

تا اینجا، هیچ چیز جدیدی نیست. در طول تاری**خ نس**بتا کوت**اه خ**ود،

سرمایه داری، از دهقانان بیخانمان شده، و ک**ارگرانیکه بخ**اطر فق**ر،

مجبور به مهاجرت در درون و بیرون از مرزها شده بودند، طبقه ک**ارگر

را بوجود آورد. ضرورت سفر های مابین کشوری برای پیدا کردن ک**ار،

بر آن ماهیت طبقه کارگر تاکید میکند که کارگران کشور ندارند. تم**ام

ثروت واقعی این نظام تولیدی را، ما با هم تولی**د ک**رده ای**م. ام**ا ای**ن

ثروت به شکل سرمایه نمود پیدا کرده و بدون هیچ گونه ت**وجهی ب**ه

نیازهای انسان، برای هر چه بیشتر کشیدن   کار   بدون م**زد (س**ود)

از ما، استفاده شده است. در زمان بح**ران اقتص**ادی، س**رمایه داران

همیش**ه ک**ارگران را ب**ی رحم**انه از ک**ار اخ**راج میکنن**د، ب**دون دادن

هیچگونه اهمیتی به اینکه آنها چگونه قرار است زندگی کنند.

 این بحران سرمایه داری ست نه بحران مهاجران

امروز سرمایه داری با یک بحران اقتصادی جهانی بی س**ابقه م**واجه

  آغ**از ش**د، ام**ا ترکی**دن۲۰۰۷است. این بحران بسیار قب**ل از س**ال 

حباب سوداگرانه، از کارافتادگی اقتص**ادی جدی**دی را، در کش**ورهای

ب**ه اص**طلح پیش**رفته ایج**اد ک**رده اس**ت. علیرغ**م داش**تن رک**ورد

سودهای تریلیون دلری توسط ش**رکت ه**ای ب**ا س**ابقه، مث**ل اپ**ل،

هنوز در مقام مقایس**ه، ب**النس ب**ا فاص**له بس**یار زی**ادی بنف**ع  ک**وه

بدهی های روزافزون س**رمایه داری ( ک**ه ب**ر اس**اس س**رمایه ه**ای

ساختگی بان**ک ه**ای مرک**زی و اس**تفاده از «  تس**هیل کم**ی »  ب**ا

ض**ریب افزای**ش س**وداگری م**الی ایج**اد ش**ده اس**ت ) و ن**رخ س**ود

شگفت انگیز کم آن، میچربد - که به نوبه خود علت و معل**ول س**قوط

اخیر قیمت کالهاست.

سرمایه داران، با مجبور ک**ردن ک**ارگران ب**رای ک**ار بیش**تر ب**ا پرداخ**ت

کمتر و به طور کلی کاهش هزینه های نگهداری از بردگان مزدی

بقیه در صفه بعد،....... 

ما در جهان   به طور فزاینده خطرن**اک، زن**دگی م**ی کنی**م.

غ**وطه ور سال گذشته خ**ود، ۸۰سرمایه داری در عمیق ترین بحران 

اس**ت. س**قوط ن**رخ س**ود، منج**ر ب**ه ی**ک رک**ود بیس**ابقه در س**رمایه

گ**ذاری در سراس**ر جه**ان ش**ده اس**ت. اث**رات آن در هم**ه ج**ا قاب**ل

مشاهده است. علوه بر آن، تخریب زیست محیط**ی ای**ن س**یاره ب**ه

طور فزاینده، آینده خود حیات بر روی زمین را تهدید می کند.

دولت ه**ا در سراس**ر جه**ان، در ی**ک تلش بیه**وده ب**رای ک**اهش ب**ار

ب***دهی ه***ای ایج***اد ش***ده از س***وداگری م***الی، ب***ی وقف***ه ب***ه

استانداردهای زندگی طبقه کارگر، حمله میکنند.

همزمان، بحران اقتصادی، منجر ب**ه اعم**ال تج**اوز و تهدی**د نظ**امی در

بسیاری از مناطق جهان شده است. چه در دریای جنوبی چین، چ**ه

در خاورمیانه و یا اوکراین - در هم**ه ج**ا ق**درت ه**ای امپریالیس**تی ب**ا

پیش بینی یک درگیری علنی، به زورآزمائی رو آورده اند.

جنگ و رشد بربریت

به نظ**ر م*ی رس**د ک**ه م*ا در ی**ک مرحل**ه جنین**ی از وق**وع ی**ک جن**گ

جهانی بوده باشیم که در آن، هر مکانی میتواند خ**ط مق**دم درگی**ری

امپریالیستی باشد، همانطوریکه بمب گذاری های چند م**اه گذش**ته

در بروکس***ل، بغ***داد، بی***روت، اس***تانبول و آنک***ارا نش***ان داده ان***د.

تروریسم بنیادگرایی اسلمی، بیان تضاد قدرت های امپریالیستی، و

چنی**ن ق**درتی ان**د، میباش**د. بنی**ادگراییکسب یا کسانی که در پی 

اسلمی در ابتدا از حم**ایت و پش**تیبانی ای**الت متح**ده آمریک**ا علی**ه

اتحاد جماهیر شوروی و برخی رژیم های مل**ی ع**رب برخ**وردار ش**د،

پس از آن داعش مورد توجه پادش**اهی نف**ت ش**به جزی**ره عربس**تان

قرار گرفت و از همدستی بی سر و ص**دای ترکی**ه س**ود ب**رد. ب**ا ای**ن

حال، از کنترل حامیان خود خارج ش**د و ح*ال در ص**فحه ش**طرنج بی**ن

المللی بازی خود را به پیش میبرد.

امروز، داعش مرجع مرک**زی تم**امی نیروه**ای بنی**ادگرا س**ت. ممک**ن

است که یک جنگ نا متقارن را به پیش میبرد، اما همان منطقی ک**ه

پشت بمب گذاری های داعش وجود دارد، در پش**ت حملت دش**من

«غربی» آن نیز نهفته است. در حالی که دومی، به قص**ابی چوپان**ان

و دهقانان بی دفاع با مدرن ترین سلح های جنگی  میپردازد، داعش

نیز ب**ا اس**تفاده از روش ه**ای وحش**یانه و زمخ**ت، خ**ود را ب**ا کش**تار

مردم بی دفاعی که عازم کارشان هستند، مشغول میکند.

 یکسانند. تفاوت تنها در این است ک**ه ی**ک ط**رف،،اما اهداف و محتوا

اهداف خود را پشت سر تاکید به دموکراسی پنهان میکند، در ح**الی

.دارد اتک**ا که دیگری بر نسخه ویژه ارتجاعی و تاریک اندیش از دی**ن، 

اما هر دوی آنها صرفا دو روی یک سکه اند. اساس هر دو بر استثمار

و تسلط بر طبقه کارگر مبتنی س**ت. در ش**کل خاص**ی از بنی**ادگرایی

اسلمی، این کار ب**ا توس**ل ب**ه اش**کال ق**رون وس**طایی از س**رکوب،

دست یافتنی ست.

اگر چه بنیادگرایی اسلمی پوسیده و متعفن است، ب**ا ای**ن ح**ال، در

میان جوانان مهاجر پرولتاریزه  شده ه**وادار پی**دا میکن**د. کس**انیکه در

ح***ومه فلکت ب***ار ش***هرهای ب***زرگ، در مع***رض تبعی***ض روزان***ه

نژادپرستانه،  بزرگ شده و زندگی مخاطره آمی**زی را س**پری میکنن**د

که بیکاری و دستمزد کم، مشخصه های اصلی آن است.

 س**رمایهکارن**امهاین یک زندگی تلخی ست بدون امید ب**ه تغیی**ر آن. 

داری دولتی، ک**ه در هلهل**ه ش**ادی مرتجعی**ن، خ**ود را سالوس**انه «

کمونیسم » نشان میداد، و جنگ تبلیغاتی گسترده ب**ورژوازی، منج**ر

نارض**ایتی و س**ر خوردگی ه**ایح**ال به انواع جعلیات و ابهامات شد. 

اجتماعی عمیق و گزینه های اجتماعی ب**رای بس**یاری از م**ردم، ب**ه

 چه رسد به اینکه محسوس باشد. « بهار عرب**ی »،،ندرت قابل تصور

منج**ر که در ابتدا  امید زی**ادی را ایج**اد ک**رد، ب**ه هی**چ تغیی**ر مثب**تی،

 از زن**دگی، تبلیغ**ات ق**ویتهینشد. در این اوضاع و احوال اجتماعی 

بنیادگراها با پشتوانه مالی، زمی**ن حاص**لخیزی ب**رای ج**ذب برخ**ی از

 اس**ت. جوان**انی ک**ه زن**دگی، ی**ک ب**ار دیگ**ر در مقاب**لش**دهجوان**ان 

چشمان شان، هر چند که ظالمانه و مخرب، معن**ا پی**دا ک**رده اس**ت.

گوشت دم توپ شدن (علیه خودشان و دیگران) برای منافع اقتصادی

و استراتژیک یکی از ارتجاعی ترین بخش های بورژوازی جهانی. ای**ن

به طور چشمگیری نشان می دهد که چگونه، با توجه به ع**دم وج**ود

ی**ک نقط**ه مرج**ع سیاس**ی س**ازمان ی**افته در درون طبق**ه ک**ارگر،

بورژوازی توانسته خشم بخ**ش گس**ترده ای از پرولتاری**ا را ب**ه کن**ترل

خود در آورده تا از آن بر علیه پرولتاریا در درگیری های درون بورژوازی،

استفاده کند.

جنگ، بدبختی و مهاجرت

جنگ، اهمیت جنبه های اصلی هستی پرولتاریا را که هم**واره وج**ود

داشته، افزایش می دهد: مهاجرت. در تمامی طول تاریخ توس**عه آن،

طبقه کارگر یک طبقه مهاجر بوده است، یک طبقه از افرادی که برای

فروش نیروی کار خود در هر کجا که سرمایه داری به آن نیاز داش**ته،

مجبور به ترک خانه های خود بوده اند. در این سیستم اجتماعی، در

مقابل گرسنگی و بدبختی و امکان زن**دگی، تنه**ا گزین**ه، تس**لیم ب**ه

قانون   بی رحم سود بوده و اکنون نیز چنین است.

علوه بر مهاجران   « سنتی »، ح**ال میلی**ون ه**ا نف**ر در ح**ال ف**رار از

جنگهای خانمان برانداز امپریالیستی اند. در نهایت امر، آنها در دست

قاچاقچیان بی وجدان گرفت**ار میش**وند. اگ**ر خ**ود را ب**ه کش**ورهای «

غنی » برسانند، مجبور به کار در آن بخشهایی میش**وند ک**ه در آنج**ا

استثمار، بخصوص ظالمانه است،

دستمزدها  فوق العاده کم و شرایط کاری، بس**یار س**خت اس**ت. ب**ا

شرایط نژادپرستانه اقامت، آن ها در واقع به گروگ**ان گرفت**ه میش**وند،

 نگ**هزی**ر س**لطهکه سلح قدرتمندی ست در دست کارفرمایان برای 

داشتن مهاجران و تضعیف توانایی مبارزه طبقه کارگر، ب**ه عن**وان ی**ک

کل. به همین دلیل، تعداد معدودی از س**رمایه داران دس**ت ب**ه ب**ازی

های بشردوس**تانه و اس**تقبال از مه**اجران میزنن**د. در مقاب**ل، بقی**ه،

بهره کشی از مهاجران را البته رد نمیکنند - ام**ا ب**رای ب**دبختی ه**ای

اجتماعی، مهاجران را سپر بل میکنند. استراتژی آنها ای**ن اس**ت ک**ه

به گسترش اضطراب و هیس**تری در ج**امعه دام**ن زنن**د، از جمل**ه در

میان طبقه کارگر، که بخاطر وجود بحران، اوضاع مساعدی نداش**ته و

به دلیل عدم وجود یک ج**ایگزین سیاس**ی و اجتم**اعی ملم**وس، ب**ه

طور کامل جهت خود را گم  کرده است. در این وضعیت، ب**رای راس**ت

های پوپولیست، ملی گرایان و نئوفاشیست ه**ا، دش**وار نیس**ت ک**ه

به تبلیغ علیه « مهاجران » و « مسلمانان » ، دست زده و آنها را ب**ه

عنوان دشمنان فرهنگ و ارزش های ملی بتصویر کشند. این یک تل**ه

است، که اغلب هم کار می کند، به خصوص در این برهه از زمان، ب**ا

اقتصاد بی سامان، نارضایتی های بزرگ اجتماعی و سردرگمی ه**ای

سیاسی. تفرق**ه بین**داز و حک**ومت ک**ن -  هم**واره ی**ک اص**ل ض**روری

سازمانی جامعه سرمایه داری بوده است.

جنگ امپریالیستی و یا انقلب پرولتری؟

 نامطمئن   پاره وق**ت، اس**تخدامدر چارچوباینکه بطور تمام وقت و یا 

شده باشید و یا اینکه بیک**ار باش**ید، از تجرب**ه روزان**ه م**ان ب**ه عن**وان

کارگران، میدانیم که طبقه حاکمه، چگونه تلش م**ی کنن**د ت**ا بح**ران

سیستم شان را متوقف کنند. هزینه های تولی**دی س**رمایه داران، ب**ا

ناامنی شغلی کارگران مزدی، « انعطاف پذیری »، اخراج و بیک***اری و

رقابت بیش**تر ب**رای ش**غل، ک**اهش داده میش**وند. ای**ن ب**دان معن**ی

است که تولید به جایی که نیروی کار ارزان تر اس**ت، انتق**ال مییاب**د،

کاهش در حقوق بازنشستگی و هزینه ه**ای عم**ومی، در آم**وزش و

در خدمات  پرورش، 

بقیه در صفه بعد …............... 



…..................... بقیه مهاجران: از صفحه اول 

نهایت تلش خود را ب**رای افزای**ش ن**رخ س**ود در « اقتص**اد واقع**ی »،

جائیکه در آن ثروت جدید ایجاد م**ی ش**ود، انج**ام م**ی دهن**د. هزین**ه

خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و رفاه برای نیازمندان،

دائما در حال کاهش اند و همه اینها زیر پرچم « ریاض**ت اقتص**ادی ».

اکن*ون تع**داد بس*یار کم*ی از ک**ارگران در اروپ**ا میتوانن**د روی*ای ی**ک «

زیبا »  را در سر داشته باشند.زندگی 

برای سالیان سال، کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، کم و بی**ش،

سیاس*ت دو س*ویه را حف*ظ ک**رده ان**د. ق*انون ض*د نژادپرس**تانه و ب*از

شدن مرزها، به راحتی در کنار خبرهای احساس**ی زود گ**ذر روزن**امه

ها و غرش سیاستمداران راست افراطی بر علیه ربودن کار توس**ط «

پناهجویان »، گرفتن خانه های سازمانی خارج از نوبت، تنبل**ی و ک**ار

نک**ردن و سؤاس**تفاده از خ**دمات اجتم**اعی، ق**رار میگی**رد و همزم**ان

کارفرمایان از مهاجران غیر قانونی، کسانیکه میتوانند بیشتر اس**تثمار

کنند، بدون آنکه آنان قادر به مبارزه و مقاومت باشند، بی س*ر و ص*دا

استقبال میکنن**د. ام**روز، ب**ه لط**ف ریاض**ت اقتص**ادی، ب**ا وج**ود جم**ع

بزرگتری از بیکاران محلی و به طور کلی نیروی کار ک**م هزین**ه ت**ر، در

این مرحل**ه از بح**ران اقتص**ادی، کارفرمای**ان نی**از چن**دانی ب**رای هم**ه

ندارند مگر به ماهر ترین نیروی کار مهاجرین.

فرار از جنگ امپریالیستی

متاسفانه برای قشر سیاسیونی که شغل حفاظت از مالکیت مطلق

سرمایه را دارند، جاری شدن  مهاجران را نمی ت**وان مانن**د ش**یر آب،

ب**از و بس**ته ک**رد. بح**ران اقتص**ادی جه**انی و متع**اقب آن، افزای**ش

رقابتهای امپریالیستی، بیشتر نق**اط ای**ن س*یاره را، ب*ه جهن*م تب*دیل

کرده است. تخری**ب س**اختارهای موج**ود دول**تی افغانس**تان و ع**راق

توسط امپریالیسم غرب، درب جعبه پاندورا را باز کرد ک**ه ح**ال ب**ا آث**ار

 گره خورده است. خود   این، یک۲۰۱۱باقی مانده از بهار عربی سال 

 بود که در سراسر جهان۲۰۰۸پیامد از فروپاشی نظام مالی در سال 

تا به حال عواقب زیادی بر جا گذاشته است.

 س**ال گذش**ته۵کمیساریای عالی پناهندگان تخمین می زند ک**ه در 

 میلیون نفر در سراسر جهان در اثر جنگ آواره شده باش**ند.۶۰حدود 

این بزرگترین تعداد از زمان پایان جنگ جهانی دوم می باشد. بیش از

نیمی از مهاجران به اروپا را، سوری ها تشکیل میدهن**د، و بیش**ترین

بقی**ه، از افغانس**تان، اری**تره، ع**راق، س**ومالی و س**ودان م**ی آین**د.

سوریه، اکنون در سال   پنجم   « جنگ داخلی »، نماد شومی س**ت،

از آنچه که رقابت های امپریالیستی برای بقیه جهان، در کیسه دارد.

بیش از پنج قدرت بزرگ برای منافع امپریالیستی خود در حال رقابتن**د

- ای**الت متح**ده آمریک**ا (ب**ا حم**ایت انگلس**تان، آلم**ان و فرانس**ه)،

روسیه، ایران، عربستان سعودی، ترکیه، ب**دون اینک**ه هی**چ اهمی**تی

ب**رای تخری**ب وحش**تناک زن**دگی انس**انها  و ی**ا ش**هرها ق**ائل ب**وده

 میلی*ون نف**ر، بی**ش از نیم*ی از جمعی**ت، « آواره »۱۲باش**ند. ح*دود 

 میلی**ون س**وری، در ترکی**ه، لبن**ان و اردن۴ش**ده ان**د. در ح**الی ک**ه 

]worldvision.orgپناهنده شده اند. [

نژاد پرستی و ناسیونالیسم در حال افزایش است

 وقتی شما روزنامه ه**ایی چ*ون دیل**ی می**ل و ی**ا دیل**ی اکس**پرس و

غیره را میخوانید، این البته انسان ه**ا نیس**تند ک**ه ب**رای نج**ات ج**ان

خود فرار کرده اند. آنها فقط ی**ک « دار و دس**ته » بیگ**انه ای هس**تند

ک**ه   میخواهن**د چیزه**ائی را ک**ه م**ا داری**م: ش**غل، خ**انه و خ**دمات

اجتماعی، بسرقت ببرند. در سرزمین اصلی اروپا، سیاست مرزه**ای

باز اتحادیه اروپا (منطقه شنگن) تحت وزنه پاسخ نژادپرستانه و شوم

« خف*ه ک**ردن   جری*ان   » پناهن*دگان توس**ط سیاس**تمداران مل*ی، در

حال فروپاشی ست. در آلمان حم**ایت از  ح**زب پوپولیس**تی آلترن**اتیو

برای آلمان، همانند حمله به پناهگاه پناهندگان، در حال رشد اس**ت.

نژادپرستی از هر جهت، بخش بیش**تر و بیش**تری از جریان**ات اص**لی

سیاسی را میسازد. برای بحران اقتصادی، از درمان**ده تری**ن قربانی**ان

سرمایه داری، دارند سپر بل میسازند.

 برای جلوگیری از پی بردن کارگران به دشمن مش**ترک یعن**ی وج**ود

س**رمایه داری و اتح**اد علیهاس**تثمارگران، آنچ**ه ک**ه س**رمایه داران

بیش****ترین واهم****ه را از آن دارن****د، سیاس****تمداران هم****واره ب****ه

ناسیونالیسم و نژادپرستی رو کرده اند. حقیقت این است که ش**یوه

زندگی « خانواده ه*ای س**خت ک*وش » در مع**رض تهدی*د اس**ت، ن*ه

بخاطر تازه واردان فقیر نیروی کار، بلک**ه از حملت م**داوم سیس**تمی

که ظاهرا آنها را نمایندگی میکند. 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا : مسئله طبقه کارگر

نیست 

هنگامی که سیاستمداران میخواهند نژادپرس**تی و ناسیونالیس**م را

به مردم قالب کنند، بریتانی**ا ه*م از ای**ن ام*ر مس*تثنی نیس*ت. هم*ه

اح**زاب اص**لی، روی مح**دود ک**ردن مه*اجرت، متف**ق القولن**د.  بیگ**انه

) یک گام به جلو رفته و اتح**ادیهUKIPهراسی حزب مستقل بریتانیا (

اروپا را برای پ*ذیرش مه**اجران س**رزنش میکن*د، مه**اجرانی ک**ه ب*رای

هم**ه چی**ز، از کمب**ود مس**کن ت**ا ن**رخ ب**الی بیک**اری مقص**ر قلم**داد

میشوند. در ابتدا، رهبری محافظه ک**اران، ای**ده رفران**دوم گسس**ت از

اتحادیه اروپا را به عنوان یک راه حل برای متوقف کردن پیشروی حزب

مستقل بریتانیا و آرام نگه داشتن جناح راست خود، مط**رح ک**رد. ام**ا

همه اینها فقط جنگ جناح های درون طبقاتی س**ت. مانن**د پ**انتومیم

استقلل اسکاتلند، تبلیغات غلو آمیز و فریبکارانه رسانه ها ح**ول رای

« بله » و یا « نه » به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپ**ا، افک**ار ک**ارگران را

از فلکت اقتصادی بیشتری که آق**ای آزب**ورن در کیس**ه دارد، منح**رف

خواهد کرد. 

اتحادیه اروپا ممکن اس**ت در خط**ر ف**رو پاش**ی باش**د  ام**ا ای**ن هی**چ

اهمیتی برای طبقه کارگر ندارد، فقط نشانگر این موضوع ست ک**ه ت*ا

چه ان**دازه بح**ران س**رمایه داری ج**دی س**ت و ت**ا چ**ه ح**د، از کن**ترل

نمایندگان طبقه سرمایه دار، فراتر رفته است. 

همه با هم علیه ملی گرایی

به درجه ایکه نظ**م اقتص**ادی س**رمایه داری جه**ان، از درون منفج**ر و

نظ**م سیاس**ی آن تک**ه تک**ه میش**ود، چش**م ان**داز تلخ**ی در مقاب**ل

بشریت قرار گرفته است. ما در یک مقطع تاریخی مهمی قرار گرفت**ه

ای**م. امپریالیس**م در جس**تجوی دی**وانه وار س**ود، فق**ر و بیک**اری را

افزایش و جنگ را برافروخته است. سیستم فعلی تنها میتواند چنین

چیزهائی را به ارمغ*ان بی**اورد. تنه*ا راه ب**رون رف**ت از ای**ن وض*یعت در

 تم**ام ک**ارگران جه**ان، مردم**ی ک**ه ث**روت واقع**ی را تولی**داینست که

میکنند، متحد ش*وند ت*ا از ش*ر خ*ود   س**رمایه داری ره*ا ش**وند. ای**ن

ممکن اس**ت مانن*د ی**ک روی*ای غی**ر ممک*ن ب**ه نظ**ر برس**د. ام*ا خ*ود

زندگی روزمره، ت**وهم وج**ود ی**ک زن**دگی زیب**ای در پی**ش رو را، تح**ت

 نف**ر «۶۲سیس**تم حاض**ر زدوده، سیس**تمی ک**ه بن**ا ب**ه گزارش**ها، 

صاحب   » همان اندازه از ثروت هس**تند ک**ه نیم**ی از جمعی**ت جه**ان

صاحبند. زمان آن رسیده ک**ه ک**ارگران در هم*ه ج*ا در کن**ار ه*م علی**ه

سرمایه داری بایستند. زمان ایجاد یک سازمان سیاسی بین المللی

برای احیای چشم انداز کمونیستی که یک بار توانست سرمایه را ت**ا

اس**تخوان بلرزان**د، ف**را رس**یده اس**ت. ام**ا ن**ه آن اردوگ**اه ه**ای ک**ار

استالینیستی و خرحمالی  بی پایان برای دیکتاتوری حزب. مبارزه ما

ب**رای ی**ک دنی**ای جدی**د ... ب**دون جن**گ، ب**دون بیک**اری، ب**دون س**ود  

مسبب جنگ؛ جهان بدون ایست های بازرسی و بدون م**رز، جه**انی

که هیچ فرقی بین نژاد، عقیده و یا رنگ پوست را نمیشناسد، جهان

بدون طبقات اجتماعی که در آن انسان ها، جمع**ی تص**میم میگیرن**د

که چه و چگونه تولید کنند تا به طور مستقیم نیازهای انسان تحق**ق

یابد.

 کتاب 

بوردیگا در ورای افسانه نوشته اونوراتو دام ن  

 منتشر شد 

از صفه اولبیانیه اول ماه مه بقیه …...............

بهداشت عم*ومی و در حم*ل و نق**ل عم*ومی ب**رای رف*ت و آم*دهای

ی مع**وق دس**تمزدهادر  در یک کلم، کاهش غیر مستقیم و روزانه. 

، البت**ه در جاه**ایی ک**ه ای**ن خ**دمات هن**وز ه**م وج**ود داش**تهمان**ده

باشند. فعل  تا اینجا، این جنگ طبقاتی ثروتمندان، هنوز پاسخ ک*افی

از طبقه کارگر را نگرفته است.

در همین حال، افزایش فعالیت ه*ای اقتص**ادی م*الی، ک**ه خ*ود را در

سوداگری بی سابقه ای منعکس کرد، نشانه ای از مش**کلت ب**زرگ

پی**ش روی اقتص**اد جه**انی و تلش ب**رای دور زدن آنه**ا س**ت. آنه**ا

میخواهند به ما بباورانند ک**ه م**ی ت**وان از پ**ول، پ**ول س**اخت، و م**ی

توان فرایند تولید را حذف کرد.

انبار شدن ثروت عظیم در پناهگاه های مالیاتی از یک سو، و تشدید

بی رحمانه استثمار از سوی دیگر،   حاکی از حرص و کاراکتر فاس**د

سرمایه داری ست. در این زمینه، کوش**ش م**دام ب**رای از بی**ن ب**ردن

تأمین اجتماعی و افزایش تخریب زیست محیطی و  منابع، ی**ک چی**ز

را ک*امل روش**ن میکن*د: ت**داوم بیش*تر س**رمایه داری ب*ا بق**ای طبق*ه

کارگر، و حتی بشریت و حیات این کره، ناسازگار است.

دشمن اصلی ما در کشور خود ما اس**ت! ای**ن کارفرمای**ان و س**رمایه

داران زادگاهمان هستند که ما را  اس**تثمار ک**رده و زن**دگی مش**قت

ب**ار را ب**ر م**ا تحمی**ل میکنن**د. ام**ا ه**ر دول**تی، ه**ر مل**تی، ه**ر نه**اد

سیاسی  که بطریقی در جنگ و یا در آماده سازی برای جن**گ ه**ای

آینده شرکت میکند، همچنین دش**من م**ا اس**ت. ب**رای طبق**ه ک**ارگر

تنها ی**ک راه سرنوش**ت س*از ب**رای ره*ائی از چرخ*ه بح**ران و جن**گ،

وج****ود دارد - رد ه****ر ای****دئولوژی ناسیونالیس****تی در حم****ایت از

همبستگی بین المللی، و مبارزه طبقاتی مشترک برای رس**یدن ب**ه

منافع مشترک خودمان. در یک کلم، تنه**ا جنگ**ی ک**ه ارزش ش**رکت

کردن را دارد، جنگ طبقاتی علیه استثمارگران است. مبارزه ما ب**رای

یک جامعه بدون استثمار، بدون سرکوب و نژادپرستی است. ج**امعه

ای ک**ه در آن اب**زار تولی**د اجتم**اعی ش**ده اس**ت و دیگ**ر در دس**ت

سرمایه داران دول**تی و ی*ا خصوص*ی نیس**ت. ج*امعه ای ک*ه تولی*د و

توزیع در هماهنگی ب**ا بش**ریت و ط**بیعت، ک**ه در آن « رش**د آزاد ه*ر

فرد شرط رشد آزاد همگان است » انجام میگیرد.

 بسوی یک حزب جهانی طبقه کارگر

سرمایه داری ی**ک نظ**ام جه*انی اس**ت و تنه**ا می ت*وان ب*ا مب*ارزه در

س**طح بین الملل**ی ب**ر آن غلب**ه ک**رد. ب**رای آن ب**ه ی**ک چ**ارچوب

سازمانی، تأسیس یک سازمان سیاسی ب**ا س**اختار و ریش**ه ه**ای

بین الملل***ی نی***از اس***ت. چنی***ن ح***زب کمونیس***ت بین الملل***ی

انترناسیونالیست، نمی توان**د اب**زار س**لطه، و مشخص**ا ی**ک ماش**ین

انتخاباتی باشد. در عوض باید محل پالیش سیاسی و نقطه عزیمت

برای حمله به ایدئولوژی، سنت های سیاسی و فرم های سیاسی

این جامعه باشد. بدون یک برن*امه کمونیس*تی مرتب**ط ب*ا طبق**ه، ه*ر

اعتص**اب، ه**ر ش**ورش، ه**ر قی**ام ناچ**ارا ج*ذب نیروه**ای ای**ن ج**امعه

خواهد شد، همانطوریکه تجربه سال های اخیر با اندازه کافی نشان

می دهد. طبقه کارگر، صاحب هیچ سرزمین آب**ا و اج**دادی نیس**ت و

ای**ن در م*ورد س*ازمان کمونیس*تی نی**ز ص*دق میکن*د. اولی**ن گ*ام ب**ه

س**وی ی**ک گسس**ت واقع**ی از س**رمایه داری، ب**ا تش**کل ی**ابی

سیاس**ی بی*ن الملل**ی  انقلبی**ون ش**روع م*ی ش*ود. ه*دف گرای**ش

کمونیست انترناسیونالیستی، کمک به این فرایند اس**ت. م**ا ادع**ای

« حزب » بودن و یا حتی تنها هس**ته جنین**ی ب**ودن آن**را ن**داریم، ام**ا

معتقدیم که میت**وانیم س**هم عم**ده ای را در امت**داد خط**وط نظ**ری و

سیاسی یافته های کمونیسم چپ که تجزیه و تحلیل و دخالت گری

ما را در مبارزه طبقاتی هدایت کرده، داشته باش**یم. در ح**ال حاض**ر،

هدف استراتژیک ما این است ک**ه ش**رایط من**زوی و تک**ه تک**ه ش**دن

نیروه**ای بین الملل**ی حاض**ر را، بش**کنیم. س**رمایه داری، ک**ل ک**ره

خ*اکی را زی**ر س**لطه خ*ود درآورده و در ه*ر ح*وزه از زن*دگی آن نف*وذ

کرده است. اما این سلطه را می توان به چالش گرفت، بش**رط آنک**ه

متوجه باشیم که در مبارزات روزانه در برابر دول**ت و س**رمایه، چگ*ونه

از سلحی که ب**رای مق*اومت در براب**ر ح*اکمیت ای**دئولوژی ب**ورژوایی

لزم است استفاده کنیم:

 حزب جهانی   انقلب سوسیالیستی.

سازماندهی ست!وقت   

بیانیه گرایش کمونیست انترناسیونالیستی 

 ۲۰۱۶اول ماه مه 

طفا برای اطلعات بیشتر راجع به سیاست هایل

 گرایش   کمونیست   انترناسیونالیستی
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